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Na okładce:

Adwent – wielkie oczekiwanie.PAPIESKA INTENCJA MISYJNA NA PAPIESKA INTENCJA MISYJNA NA GRUDZIEŃGRUDZIEŃ
Aby narody Europy na nowo odkryły piękno, dobro i prawdę Ewange-
lii, która napełnia życie radością i nadzieją.

Głoszenie Królestwa BożegoGłoszenie Królestwa Bożego
centralnym przesłaniem misji chrześcijańskiejcentralnym przesłaniem misji chrześcijańskiej

W Ewangelii tej drugiej niedzieli Adwentu 
rozbrzmiewa wezwanie Jana Chrzciciela: 
„Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo 
niebieskie” (Mt 3,2). Tymi samymi słowa-
mi Jezus rozpocznie swoją misję w Galilei 
(por. Mt 4,17). Takie samo przepowiadanie 
powinni również nieść uczniowie w swoim 
pierwszym doświadczeniu misyjnym (por. 
Mt 10,7). Ewangelista Mateusz pragnie
w ten sposób przedstawić Jana, jako tego, 
który przygotowuje drogę dla przychodzą-
cego Chrystusa, a uczniów jako kontynu-
ujących przepowiadanie Jezusa. Chodzi o to
samo radosne głoszenie: nadchodzi kró-
lestwo Boże, jest wręcz bliskie, jest pośród 
nas! To słowo jest bardzo ważne: „Królestwo 
Boże jest pośród was” (Łk 21,17) – mówi Je-
zus. A Jan głosi to, co następnie powie Je-
zus: „Królestwo Boże, nadeszło, jest pośród 
was”. To jest centralne przesłanie wszelkiej 
misji chrześcijańskiej. Kiedy misjonarz, chrze-
ścijanin idzie, by głosić Jezusa nie wyrusza, 
by uprawiać prozelityzm, jakby był kibicem, 
który stara się zyskać jak najwięcej zwolenni-
ków dla swojej drużyny. Nie, idzie po prostu, 
by głosić : „Królestwo Boże jest pośród was”. 
W ten sposób misjonarz przygotowuje drogę 
Jezusowi, który spotyka swój lud.
Ale czym jest to królestwo Boże, to króle-

stwo niebieskie? To synonimy. Natychmiast 
myślimy o czymś, co dotyczy rzeczywistości 
spoza tego świata: życia wiecznego. Oczy-
wiście, to prawda, królestwo Boże będzie 
rozciągać się w nieskończoność poza życie 
na ziemi, ale dobrą nowiną, jaką przynosi 
nam Jezus, a którą Jan antycypuje – jest ta, 
że królestwa Bożego nie musimy oczekiwać
w przyszłości: przybliżyło się, w pewien spo-
sób jest już obecne i już od teraz możemy 
doświadczać mocy duchowej. „Królestwo 
Boże jest pośród was” – powie Jezus. Bóg 
przychodzi, aby ustanowić swoje panowanie 
w naszej historii, w naszym codziennym ży-
ciu. A tam, gdzie jest ono przyjęte z wiarą
i pokorą, rodzi się miłość, radość i pokój.
Warunkiem, by stać się częścią tego króle-
stwa jest dokonanie zmiany w naszym życiu, 
to znaczy nawrócenie się. Nawrócić się każ-
dego dnia, codziennie nieco naprzód. Trzeba 
opuścić drogi wygodne, ale mylące, bożków 
tego świata: sukcesu za wszelką cenę, wła-
dzy kosztem najsłabszych, pragnienia bo-
gactwa, przyjemności za wszelką cenę. Trze-
ba natomiast otwierać drogę dla Pana, który 
przychodzi: On nie odbiera naszej wolności, 
ale daje nam prawdziwe szczęście. Wraz
z narodzeniem Jezusa w Betlejem sam Bóg 
zamieszkuje między nami, by nas wyzwolić 

od egoizmu, od grzechu i zepsucia – od tych 
postaw pochodzących od diabła: dążenia do 
sukcesu za wszelką cenę, władzy kosztem 
najsłabszych, pragnienia bogactwa, szuka-
nia przyjemności za wszelką cenę.
Boże Narodzenie jest dniem wielkiej radości, 
również zewnętrznej, ale jest przede wszyst-
kim wydarzeniem religijnym, do którego ko-
nieczne jest przygotowanie duchowe. W tym
czasie Adwentu, pozwólmy się prowadzić 
nawoływaniu Chrzciciela: „Przygotujcie dro-
gę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego!” (w. 3).
Przygotowujemy drogę Panu i prostujemy 
Jego ścieżki, kiedy dokonujemy rachunku 
sumienia, gdy badamy nasze postępowanie, 
by usunąć owe postawy grzeszne, o których 
wspomniałem, które nie pochodzą od Boga: 
sukcesu za wszelką cenę, władzy kosztem 
najsłabszych, pragnienia bogactwa, szuka-
nia przyjemności za wszelką cenę.
Niech Maryja Panna pomoże nam przygo-
tować się do spotkania z tą Miłością-coraz-
to-większą, tą miłością, którą przynosi Jezus 
i która w nocy Bożego Narodzenia stała się 
bardzo mała, jak ziarenko, które spadło na 
ziemię. A Jezus jest tym ziarnem, ziarenkiem 
królestwa Bożego.

Franciszek,
Watykan, 4 grudnia 2016 roku

Rok św. Brata Alberta ChmielowskiegoRok św. Brata Alberta Chmielowskiego
Pielgrzymki do krakowskiego sanktuarium 
Ecce Homo, Msze, a przede wszystkim szereg 
inicjatyw propagujących pomoc najuboższym 
– tak wyglądać będzie w Polsce rok 2017, któ-
ry ogłoszony został, zarówno przez Sejm, jak
i Episkopat, Rokiem Brata Alberta. Rozpocz-
nie się 25 grudnia. – To okazja do odkrycia na 
nowo charyzmatu apostoła ubogich – mó-
wią zgodnie zakonnicy i świeccy naśladujący 
działalność Adama Chmielowskiego.
Abp Stanisław Gądecki podkreśla, że w kon-
tekście tegorocznego tematu: „Idźcie i gło-
ście” – przykład św. Brata Alberta stanie się 
okazją do uwiarygodnienia czynami miłosier-
dzia tego, co będziemy głosić.

Odkryć na nowo Brata Alberta
„Ten jubileusz dla wspólnoty albertynów i al-
bertynek jest okazją do jeszcze lepszej posłu-
gi ubogim” – mówi KAI br. Paweł, Brat Star-
szy Zgromadzenia Braci Albertynów. 
Dziełem wspólnoty albertyńskiej będzie otwar-
cie domu posługi we Lwowie. Albertyni stwo-
rzą tam przytulisko dla 30 mężczyzn, łaźnię 
dla bezdomnych oraz kuchnię, która wydawać 

będzie około 300 posiłków dziennie. Powsta-
nie tej placówki będzie miało również wymiar 
symboliczny, ponieważ to właśnie Lwów, zaraz 
po Krakowie, był miejscem posługi Brata Al-
berta. Placówki sióstr i braci zamknięte zostały
w 1940 r. przez ówczesną stalinowską władzę.
Z kolei siostry albertynki przez specjalną 
nowennę do obchodów jubileuszu przygo-
towywały się kilka lat. Materialnym dziełem 
roku ich patrona jest powołana przez sio-
stry fundacja „Po pierwsze człowiek”, której 
zadaniem jest prowadzenie w Krakowie przy 
ul. Woronicza jadłodajni, z której codziennie 
korzysta już około 200 ubogich. Prowadzone 
są również spotkania formacyjne, konferencje 
i rekolekcje. W obiekcie powstają także miesz-
kania treningowe dla kobiet z dziećmi. Przy 
wsparciu sióstr albertynek panie będą mogły 
wyjść z bezdomności i zacząć nowe życie. 

Bogaty program wydarzeń
W całej Polsce organizowane będą wystawy
i spotkania przypominające działalność Adama 
Chmielowskiego. Szczególnym wydarzeniem 
będzie wystawa, którą przygotowuje krakow-

skie Muzeum Archidiecezjalne. Zaprezentowa-
ne zostaną na niej dzieła Alberta Chmielow-
skiego oraz pamiątki związane ze świętym. 
W maju na Jasnej Górze odbędzie się nocne 
czuwanie wspólnot albertyńskich, zaś w czerw-
cu w sanktuarium św. Jana Pawła II w Krako-
wie odprawiona zostanie Msza św. z udziałem 
przedstawicieli Konferencji Episkopatu Polski. 
Do grobu świętego pielgrzymować będą m.in. 
artyści, bezdomni, podopieczni Fundacji im. 
Brata Alberta oraz uczniowie szkół i wierni pa-
rafii, którym patronuje Adam Chmielowski.  

Wymiar państwowy
Obchody roku albertyńskiego będą miały 
również wymiar państwowy. Rok 2017 usta-
nowiony został przez sejm rokiem Adama 
Chmielowskiego – św. Brata Alberta.
W stosownej uchwale posłowie docenili jego 
działalność niepodległościową oraz aktyw-
ność na polu pracy społecznej i artystycznej. 
W sejmie planowana jest również konferencja 
poświęcona pomocy osobom ubogim i bez-
domnym.
Rok Świętego Brata Alberta rozpocznie się 
25 grudnia 2016, czyli w dniu 100. rocznicy 
śmierci świętego i potrwa do kolejnych świąt 
Narodzenia Pańskiego.                       (za KAI)
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Dochowali wierności Bogu i Ojczyźnie
Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz odsłonił 3 grudnia w katedrze po-
lowej Wojska Polskiego tablicę upamiętniającą księży niezłomnych, którzy ponieśli 
śmierć w okresie zniewolenia komunistycznego oraz w czasach przemian ustrojo-
wych 1989 roku. Tablicę poświęcił bp Józef Guzdek, Biskup Polowy Wojska Polskie-
go. W uroczystości wzięła udział grupa kleryków-żołnierzy, którzy w latach 1959-80 
byli zmuszani do odbycia służby wojskowej w okresie studiów seminaryjnych. Po 
zakończonej Eucharystii otrzymali oni od ministra Antoniego Macierewicza patenty 
oficerskie. Jednym z alumnów służących w kompanii kleryckiej był bł. ks. Jerzy Po-
piełuszko, którego nazwisko znalazło się na odsłoniętej tablicy.

Uroczystość rozpoczęła się w Kaplicy Pamię-
ci, znajdującej się na prawo od głównego 
wejścia do katedry polowej. Minister odsło-
nił tablicę, a ordynariusz Wojska Polskiego 
odmówił modlitwę i pobłogosławił ją. Zło-
żone zostały kwiaty i zapalone znicze.
– Dzisiejsza promocja na pierwszy stopień 
oficerski byłych alumnów-żołnierzy wpisuje 
się w logikę uszanowania i upamiętnienia 
tych, którzy nie dali się złamać pod ciężarem 
szykan totalitarnego państwa, ale dochowali 
wierności Bogu, Ojczyźnie i Kościołowi – mó-
wił w homilii bp Guzdek.

Ordynariusz wojskowy podkreślił, że wielu 
Polaków nie wie lub nie pamięta, o skali 
prześladowań Kościoła w Polsce. – Księża, 
którzy głosząc Ewangelię, przestrzegali 
wiernych przed zwodniczą ideologią komu-
nizmu, często płacili wysoką cenę – powie-
dział. Podał przykłady prześladowań z ja-
kimi spotykali się duchowni w okresie PRL, 
oszczerstw, procesów, więzienia, a nawet 
morderstw. – Wielu księży zostało uwię-
zionych a nawet skazanych na karę śmier-
ci. Wyroki wykonano. Były też morderstwa 
dokonane przez tzw. nieznanych sprawców. 
Ks. Sylwester Zych, ks. Stanisław Suchowo-
lec oraz ks. Stefan Niedzielak, wielki bo-
jownik o upowszechnienie i upamiętnienie 
prawdy o Katyniu, zginęli w okresie prze-
mian, w 1989 roku. Na odsłoniętej dziś ta-
blicy upamiętniony został także bł. ks. Jerzy 
Popiełuszko, wasz kolega, który odbył przy-
musową służbę wojskową w Bartoszycach, 
w latach 1966-1968 – przypomniał bp Guz-
dek. Biskup Guzdek powiedział, że jednym 
ze sposobów niszczenia kandydatów do ka-

płaństwa było kierowanie do przymusowej 
służby w jednostkach kleryckich.
Zdaniem bp. Guzdka zapewne wielu potrak-
tuje dzisiejszą uroczystość z kpiną i pogardą, 
„chcąc zasłonić swój udział w walce z Ko-
ściołem”. – Zapewne odezwą się na forach 
internetowych. Nie pokażą swojej twarzy,
ale dadzą upust agresji i nienawiści wobec 
wiernych synów Ojczyzny i Kościoła, aposto-
łów prawdy oraz obrońców wiary i podsta-
wowych praw człowieka – powiedział.
Ordynariusz wojskowy przypomniał, że stu-
denci świeckich uczelni otrzymywali stopnie 

oficerskie, po odbyciu 
studium i przeszkolenia 
wojskowego. – Dlaczego 
pozbawiać promocji Was, 
którzy służyliście pełne 
dwa lata i też ukończyliście 
studia? Nie potrzeba wie-
le, tylko odrobinę dobrej 
woli, aby zrozumieć ten 
gest wdzięczności wobec 
byłych alumnów-żołnierzy 
– podkreślał.
Biskup Guzdek powie-
dział, że „upamiętnienie 
kolejnych męczenników 
komunizmu w powojen-
nej Polsce oraz promocja 

byłych alumnów-żołnierzy, którzy w trud-
nym czasie zachowali się, „tak, jak trzeba”, 
powinna być źródłem wstydu dla prześla-
dowców, którzy byli posłusznym narzędziem 
w ręku ówczesnej władzy. – Oby dostrzegli 
swój grzech i skorzystali z miłosierdzia Bo-
żego. 
Eucharystię koncelebrowali z bp. Guzdkiem 
alumni-żołnierze. We Mszy św. uczestniczył 
Antoni Macierewicz, minister obrony naro-
dowej, Radosław Peterman, dyrektor Depar-
tamentu  Kadr MON, gen. dyw. Jan Śliwka, 
zastępca Dowódcy Generalnego, gen. bryg. 
Robert Głąb, dowódca Garnizonu Warsza-
wa, przedstawiciel Sztabu Generalnego i Do-
wództwa Generalnego, rodziny i przyjaciele 
mianowanych na pierwszy stopień oficerski 
duchownych.
Po zakończeniu Eucharystii odczytano po-
stanowienie prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Andrzeja Dudy o mianowaniu księ-
ży-alumnów na pierwszy stopień oficerski
i wręczone zostały przez ministra Macierewi-
cza oraz bp. Guzdka patenty oficerskie.

Minister obrony narodowej podziękował 
byłym alumnom-żołnierzom za ich posta-
wę. Podkreślił, że byli w czasach sowieckiej 
dominacji „wskazaniem tego, jak być Pola-
kiem”. Szef MON powiedział, że to dzięki po-
stawie kleryków-żołnierzy przetrwał duch ar-
mii. – Tak, broń jest konieczna dla armii, tak 
dyscyplina jest konieczna, tak wyszkolenie 
jest niezbędne, wszystko co nowoczesne jest 
nam absolutnie potrzebne, ale bez ducha, 
bez wiary, bez miłości, bez nadziei, bez tego 
wszystkiego co niesie chrześcijaństwo i wiel-
ka wiara katolicka nie byłoby narodu polskie-
go, nie byłoby wielkich polskich zwycięstw 
– powiedział. Dodał, że dziś trzeba „walczyć 
z przemocą kłamstwa, obmowy, potwarzy
i odwracania wartości przeciwko narodowi”. 
– Siła ducha i prawdy, którą przekazywaliście 
kolejnym pokoleniom jest na to najlepszą 
odpowiedzią – powiedział.
Minister Macierewicz podkreślił, że jest 
dumny, iż jako minister obrony narodowej 
może w imieniu Wojska Polskiego i Rzecz-
pospolitej złożyć hołd i podziękować za 
postawę podczas służby w jednostkach kle-
ryckich. – Jak nikomu innemu, tak wam ten 
hołd i podziękowanie w postaci patentu ofi-
cerskiego się należą. Armia, naród, państwo 
Polskie wam, księża porucznicy, dziękuje
– zakończył.
W imieniu nowo mianowanych przemówił 
ks. ppor. rez. Franciszek Ślusarczyk, który po-
dziękował prezydentowi Andrzejowi Dudzie, 
ministrowi Antoniemu Macierewiczowi, Ra-
dosławowi Petermanowi oraz bp. Józefowi 
Guzdkowi za zauważenie i docenienie służby 
w jednostkach kleryckich. Głos zabrał także 
bp. Guzdek, który podziękował ministrowi 
Macierewiczowi i dyrektorowi Petermanowi 
za pomoc w przeprowadzeniu procesu mia-
nowania na pierwsze stopnie oficerskie by-
łych alumnów żołnierzy. 
Po zakończeniu uroczystości, minister Macie-
rewicz z bp. Guzdkiem złożyli kwiaty i znicze 
pod tablicą upamiętniającą ofiary katastrofy 
smoleńskiej.             

Krzysztof Stępkowski
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Poświęcenie tablicy „Niezłomni w Służbie Bogu i Ojczyźnie”Poświęcenie tablicy „Niezłomni w Służbie Bogu i Ojczyźnie”

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej niezłomnych kapłanów i wręczenie patentów oficerskich 
byłym alumnom-żołnierzom
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Spotkałem tam także NikodemówSpotkałem tam także Nikodemów
Wspomnienie ks. Stanisława Bastrz yka, alumna-żołnierza z Bar tosz yc

Z biegiem mijających miesięcy na-
sza służba nie była już takim cię-
żarem jak na początku. Przywykli-
śmy, poznaliśmy jej realia. Nieraz 
traktowaliśmy ją jako młodzieńczą 
zabawę. Nie porzuciliśmy swego 
świata: modlitwy, religijnej reflek-
sji. Czuliśmy się pewni swego. Wie-
dzieliśmy, że wojsko nas nie prze-
kabaci. Że wrócimy z podniesioną 
głową do naszych seminariów, do 
naszej drogi – przerwanej na dwa 
lata – która miała nas doprowadzić 
do Chrystusowego kapłaństwa. 
Osobnym wspomnieniem było spo-
tkanie z piłkarzami i sportowcami 
warszawskiej Legii, którzy w Bartoszycach 
odbywali swój obóz szkoleniowy. Wśród nich 
byli już wtedy sławni piłkarze: Kazimierz Dey-
na i Lesław Ćmikiewicz. Kiedyś zaproponowa-
liśmy „legionistom” zagranie z nimi w piłkę 
nożną. Pamiętam że Ćmikiewicz powiedział: 
„Zdejmujemy buty, gramy boso”. Zdziwili się 
bardzo, kiedy się dowiedzieli, że jesteśmy kle-
rykami i odbywamy służbę wojskową. Pytali 
nas co to znaczy być księdzem? Dlaczego po-
szliśmy do seminariów duchownych?
Wspominam również odwiedziny moich 
wykładowców z Wyższego Seminarium Du-
chownego w Sandomierzu. Naszego ojca 
duchownego śp. ks. Ignacego Ziembickiego. 
Zapamiętałem jak stoi przed dyżurką oficera
i zapewne prosi o możliwość widzenia z nami. 
Ja tę scenę obserwowałem z okienka aresztu, 
w którym wtedy się znalazłem. Odwiedził nas 
również ksiądz rektor Stanisław Sygnet, przy-
szły biskup sufragan sandomierski.
Dużą satysfakcją było zakończenie służby, 
wyjście z bartoszyckich koszar. Pamiętam 
smętne miny kilku kolegów, którzy zdecydo-
wali się odstąpić od studiów seminaryjnych 
i pozostali jeszcze w wojsku. Bardzo nam 
zazdrościli. A przecież mogli wyjść razem
z nami! Niewielu ich było: dwóch – trzech. 
Wiadomość, że Pan Prezydent Andrzej Duda 
podpisał mój patent oficerski, bardzo mnie 
ucieszyła. Na mój oficerski awans patrzę
w kontekście rodzinnych tradycji. Brat mego 
dziadka, Jan Bastrzyk, kapitan Wojska Polskie-
go, zginął w Katyniu; przez śp. prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego został awansowany do 
stopnia majora. Drugi brat mego dziadka, 
ks. Aleksander Bastrzykowski, nie tylko był 
duszpasterzem, ale także regionalistą, auto-
rem cennych monografii kilku parafi diecezji 
sandomierskiej. Brat mojej prababci, ks. Do-
minik Milbert, zbudował u schyłku XIX wieku 
kościół w Sosnowcu, który jest obecnie kate-
drą diecezji sosnowieckiej. Brat mojej babci ze 
strony jej ojca, ks. Władysław Zonda, zmarł
w 1954 roku w więzieniu w Rydze, jako ofiara 
komunistycznych prześladowań. Widać z tego 
zestawienia,że w mojej rodzinie byli zarówno 
oficerowie Wojska Polskiego jak i księża. Na-
tomiast moja oficerska nominacja czyni mnie 
w jednej osobie kapłanem i oficerem. To jest 
moja duchowa satysfakcja i osobista radość. 

Spotkanie z księżmi, kolegami z wojska, 
uświadomiło mi, że tworzymy zbiorowość 
naznaczoną piętnem polskiej historii. Dlatego
z takim wzruszeniem uczestniczyłem w uro-
czystości nadania stopni oficerskich w Kate-
drze Polowej Wojska Polskiego, która przywró-
ciła naszą odległą, klerycką służbę wojskową 
polskiej pamięci historycznej, znalazła dla niej 
godne miejsce w tradycji Wojska Polskiego. 
Modliłem się za wszystkich, których spot-
kałem na drodze mej żołnierskiej służby. 
Jestem bardzo za to wdzięczny Panu Pre-
zydentowi, Księdzu Biskupowi Polowemu 
Wojska Polskiego, Panu Ministrowi Obrony 
Narodowej, wszystkim, którzy w jej przygo-
towaniu uczestniczyli. 
W czasie wręczenia nominacji przez ministra 
Antoniego Macierewicza przedstawiłem się, 
informując, że jestem proboszczem wiej-
skiej parafii wpisanej w szczególny sposób
w dzieje Polski minionego stulecia. Na na-
szym cmentarzu parafialnym znajduje się 
rodzinny grób Sabbatów, bliskich Kazimie-
rza Sabbata (1913–1989), przedostatniego 
prezydenta RP na uchodźstwie, a także grób 
Adama Bienia (1899–1998), jednego z przy-
wódców Polskiego Państwa Podziemnego, 
osądzonych w haniebnym procesie moskiew-
skim. Pan minister nie był tym zaskoczony. 
Bo przecież dobrze wiedział – jako historyk
z wykształcenia – że wielu synów polskiej wsi 
dobrze zasłużyło się Ojczyźnie. 
Przed wyjazdem do Warszawy poinformo-
wałem moich parafian o nominacji. Byli tym 
zdziwieni, bo nigdy wcześniej nie wspomina-
łem o tym fragmencie mojego życia. Przyjęli 
to z radością i gratulowali. Kiedy nazajutrz 
po uroczystości szedłem do kościoła na 
sumę, czekał na mnie przed nim pan Edward 
Ferenc, emerytowany pułkownik Wojska Pol-
skiego, który po latach służby w Bydgoszczy 
osiadł w swej rodzinnej wsi Ossali. Pogra-
tulował mi awansu i powiedział: „Księże 
poruczniku, teraz możemy rozmawiać jak 
oficer z oficerem i poruszać różne poważne 
zagadnienia”. Niechaj tak będzie Panie Puł-
kowniku! 

 Ks. kanonik Stanisław Bastrzyk, 
proboszcz parafii w Niekrasowie,

diecezja sandomierska
Służba wojskowa 1970–1972, Bartoszyce

Wiadomość o mej nominacji na stopień 
oficerski obudziła wspomnienia o wydarze-
niach sprzed 46 lat, kiedy jako alumn II roku 
Wyższego Seminarium Duchownego w San-
domierzu zostałem z grupą seminaryjnych 
kolegów powołany do odbycia służby woj-
skowej w Bartoszycach.
Pamiętam swoje rozżalenie, że mnie to 
spotkało. Bowiem w „kamasze” nie poszli 
wszyscy z naszego rocznika. Zostali w semi-
narium, w pięknym starym gmachu, niegdyś 
klasztorze Panien Benedyktynek. A ja byłem 
jednym z tych, którzy musieli przerwać stu-
dia, wyruszyć z Sandomierza w nieznane. 
W pierwszych tygodniach wojskowej służby 
byliśmy bardzo izolowani, odcięci od świata. 
Nic nie wiedzieliśmy o tragicznych wydarze-
niach na Wybrzeżu. O upadku Władysława 
Gomułki, za którego rządów, wbrew poro-
zumieniom między państwem a Kościołem, 
poczęto powoływać kleryków seminariów 
diecezjalnych i zakonnych do represyjnej, 
dwuletniej służby wojskowej. O dojściu do 
władzy Edwarda Gierka. Te wiadomości prze-
kazał mi mój tata, Kazimierz Bastrzyk, który 
wraz z mą siostrą Marysią przyjechał do Bar-
toszyc 20 grudnia 1970 roku na naszą żoł-
nierską przysięgę. Mogliśmy porozmawiać 
krótko, ledwie godzinę. Tyle bowiem czasu do-
wództwo jednostki przeznaczyło na kontakt 
żołnierzy z rodzinami, które niekiedy przyje-
chały na przysięgę z odległych stron Polski. 
Moja służba w Bartoszycach pozwoliła mi 
doświadczyć życia wojskowego, jego wymo-
gów i specyfiki, poznać bliżej ludzi – dotąd 
mi nieznanych – którzy się z nim związali za-
wodowo. To było ważne doświadczenie. Ofi-
cerowie i podoficerowie Ludowego Wojska 
Polskiego, służący wtedy w jednostce wojsko-
wej w Bartoszycach, generalnie byli dla nas 
przychylni. Stosunki stawały się lepsze w mia-
rę upływu czasu. Nie doznaliśmy od nich ja-
kichś szczególnych upokorzeń i szykan. Mogę 
powiedzieć, że pośród nich spotkałem nawet 
ewangelicznych Nikodemów. W rozmowach 
z nami, tych oczywiście o charakterze nieofi-
cjalnym, poruszali z zainteresowaniem za-
gadnienia religijne. Więcej nawet, wspomina-
li swoje środowiska wiary, w których wyrośli, 
swoje normalne, katolickie i polskie postawy, 
gdy przyjeżdżają do rodzinnych domów. 
Ze wzruszeniem wspominam pewną starszą 
panią, nazywaną przez nas Babcią, mieszkan-
kę Kuriatowa, wsi w sąsiedztwie koszar. Była 
dla nas, kleryków-żołnierzy, bardzo życzliwa. 
Jej dom o każdej porze dnia i nocy stał przed 
nami otworem. Gościnności i opieki dozna-
waliśmy także na plebanii w Bartoszycach. 
Wspominam szczególnie serdecznie ks. prof. 
Adolfa Setlaka, profesora Wyższego Semi-
narium Duchownego w Olsztynie, którego 
Episkopat mianował ojcem duchownym 
alumnów-żołnierzy w Bartoszycach. Jego 
przychylność i serdeczność z jaką się do nas 
odnosił, w jakiejś mierze rekompensowała 
nam tęsknotę za życiem seminaryjnym, za 
naszymi profesorami i wychowawcami. 
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W kaplicy wojskowej 22. Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej (22kbpg), 
odbyły się 21 listopada uroczyste obchody 10. rocznicy erygowania Parafii 
Wojskowej w Garnizonie Kłodzko. Uroczystość swoją obecnością zaszczycił 
gen. bryg. Józef Guzdek, biskup polowy Wojska Polskiego, którego powitał 
dowódca 22 kbpg ppłk dypl. Piotr Rupa a następnie przedstawił przybyłych 
gości. Po prezentacji goście udali się do sali planowania, gdzie przybliżono 
im zadania oraz osiągnięcia 22 kbpg.

Jubileusz Parafii Wojskowej w Kłodzku

Daje żołnierzom możliwość udziału
w życiu liturgicznym, a także możli-
wość rozwoju duchowego. Dla wie-
lu żołnierzy pobożność, religijność, 
udział w nabożeństwach nie jest je-
dynie dodatkiem do życia, ale jego 
integralną częścią” – powiedział ppłk dypl. 
Piotr Rupa.
Następnie goście udali się na plac apelowy, 
gdzie żołnierze oraz uczniowie klas mundu-
rowych ze szkół współpracujących z 22 kbpg 
zaprezentowali swoje umiejętności w wybra-
nych elementach wyszkolenia. Zgromadzeni 

zapoznali się  z podstawowym sprzę-
tem będącym na wyposażeniu batalio-
nu, a także z indywidualnym wyposa-
żeniem żołnierza piechoty górskiej.
Żołnierze batalionu zaprezentowali 
pokaz dynamiczny walki wręcz, pokaz 
poruszania się z bronią, ewakuację ran-
nego z pola walki. Jak na Karpatczyków 
przystało nie obyło się bez pokazu wspi-
naczki i ratownictwa górskiego w opar-
ciu o elementy toru ośrodka sprawności 
fizycznej.
O godz. 10:30 pod przewodnictwem 
bp. Józefa Guzdka rozpoczęła się Msza 
święta dziękczynna, w trakcie której 

ks. Biskup dokonał poświęcenia odnowionej 
kaplicy oraz wręczył Akt Pobłogosławienia 
Kaplicy Miłosierdzia Bożego nadając Kaplicy 
Wojskowej wezwanie: Miłosierdzia Bożego.
Po Mszy świętej odbyło się spotkanie Bi-
skupa Polowego Wojska Polskiego z żołnie-
rzami i pracownikami wojska. Następnie 
zgromadzeni przeszli pod pomnik Żołnierzy 
Polskich Wojsk Górskich Poległych w latach 
1914–1945, gdzie zostały złożone wiązanki 
kwiatów.
Na koniec swojej wizyty w 22. Karpackim 
Batalionie Piechoty Górskiej bp. gen. bryg. 
dr Józef Guzdek w Sali Tradycji dokonał pa-
miątkowego wpisu do Kroniki 22. Karpackie-
go Batalionu Piechoty Górskiej, a ppor. Ar-
kadiusz Paciejewski zapoznał gości z historią 
Batalionu, która sięga aż do czasów powsta-
nia49 Huculskiego Pułku Strzelców.

Dorota Kuś
zdjęcia: mł. chor. Piotr Rajkowski

i plut. Łukasz Podgórski

W uroczystości wzięli udział m.in.: poseł 
na Sejm RP Michał Dworczyk, duchowni,  
komendanci i dyrektorzy instytucji resortu 
obrony narodowej, przedstawiciele władz 
samorządowych, dyrektorzy placówek edu-
kacyjnych oraz młodzież szkolna.
„Dziś obchodzimy 10 rocznicę powstania Pa-
rafii Wojskowej w Garnizonie Kłodzko. Sta-
nowi ona bardzo ważny element w życiu 22 
kbpg. Proboszcz Parafii Wojskowej ks. kpt. 
dr Sebastian Piekarski bierze udział nie tyl-
ko w uroczystościach batalionu, ale przede 
wszystkim w codziennym żołnierskim życiu. 

jest dziś dla wielu bohaterem wskazującym, 
że do końca można być wiernym Bogu i naj-
wyższym wartościom.
– On z własnej woli dostał się do obozu w Au-
schwitz, by stać się ‘apokaliptycznym świad-
kiem’, który słał raporty o „przerażającej, 
nieludzkiej machinie przemysłu śmierci, która 
miała na celu unicestwienie jak najwięcej ludz-
kich istnień, których niemiecka ideologia ska-
zał na zagładę” – zwrócił uwagę kaznodzieja.
Wspomniał, że piekło opisywane przez Dan-
tego jawiło się Pileckiemu niczym wobec 
codzienności obozowej. – Wśród dzikich chi-
chotów i żartów, dobijano chorych i słabych 
lub tych, którzy z nieostrożności przyznawa-
li się do bycia sędzią czy kapłanem – pisał
w jednym z raportów rotmistrz. Niestety, jak 
zauważył ks. Kępa – słowa Pileckiego były 
przyjmowane na Zachodzie z niedowierza-
niem. – Nie wierzono, że ideologia faszy-
stowska mogła posunąć się do zbrodni na 
tak niewyobrażalną skalę.
Duchowny przypomniał, że życie Pileckiego 
unicestwiła nie machina hitlerowska ale ko-
munistyczna. – Jako Żołnierz Wyklęty został 
aresztowany 9 maja 1947 roku i osadzony 

Rotmistrz Witold Pilec-
ki jest apokaliptycznym 
świadkiem totalitarnych 
czasów, który nie uległ 
potędze zła, dając świa-
dectwo miłości Boga
i Ojczyzny – podkreślił 
ks. płk SG Zbigniew 
Kępa. W ramach pro-
jektu „Rotmistrz Pilecki 
Bohater Niezwyciężony”

w katedrze polowej Wojska Polskiego od-
była się uroczysta Msza św. w intencji Marii 
i Witolda Pileckich, którą poprzedził koncert 
na organach i trąbce w wykonaniu Rober-
ta Grudnia, Krzysztofa Laskowskiego oraz 
Adama Hrynkiewicza. Liturgii przewodniczył 
kanclerz kurii polowej WP ks. Jan Dohnalik.
W homilii ks. płk SG Zbigniew Kępa pod-
kreślił, że chociaż zło wyrządziło na świecie 
ogromne spustoszenie to jednak ostateczne 
zwycięstwo będzie należało do dobra a więc 
do Boga. Jako przykład wskazał postać rot-
mistrza Witolda Pileckiego, który doświad-
czając na sobie skutków dwóch totalitary-
zmów i ponosząc śmierć 9 maja 1948 roku, 

w dziesiątym pawilonie mokotowskiego wię-
zienia. Po przesłuchaniach i torturach został 
skazany i zamordowany w roku 1948. Nie-
stety do dziś nie znamy miejsca, gdzie leżą 
jego prochy – ubolewał kaznodzieja, wyra-
żając nadzieję na ich odnalezienie.
Ks. Kępa zwrócił uwagę, że tym co motywowa-
ło Rotmistrza była wiara w Boga i umiłowanie 
Ojczyzny. – Pomimo tego czego doświadczył, 
nie uległ on potędze zła,  ponieważ przez całe 
życie był zjednoczony z Chrystusem – podkre-
ślił. Przypomniał, że jego umiłowaną lekturą 
była książeczka „O naśladowaniu Chrystusa” 
autorstwa Tomasza á Kempis, którą wskazał 
żonie przed wykonaniem wyroku w 1948 
roku, jako drogowskaz mający pomóc jej wy-
chować dzieci. – Siłą dla niego był również 
sakrament pokuty i pojednania oraz Msza 
św., zwłaszcza ta sprawowana konspiracyjnie 
w obozie – dodał kaznodzieja.
W ramach projektu „Rotmistrz Pilecki Boha-
ter Niezwyciężony” w ciągu ostatnich mie-
sięcy odbyło się wiele konkursów, spotkań 
i imprez przybliżających postać polskiego 
bohatera. 

Magdalena Gronek/KAI

Msza św. w intencji rtm. Witolda Pileckiego
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Scena Zwiastowania Maryi tylko na pierwszy rzut oka jest przede 
wszystkim pochwałą cnót Matki Zbawiciela. Św. Łukasz bowiem
w swoim opisie cudownego poczęcia Jezusa sięga do proroctw mesjań-
skich Starego Przymierza i to Jego osobę stawia w centrum wydarzeń. 
Początek Ewangelii św. Łukasza to opowieść o narodzinach Króla. 

Zwiastowanie nadejścia KrólaZwiastowanie nadejścia Króla

Nie można właściwie zrozumieć koncentracji 
św. Łukasza na osobie Maryi w fragmentach 
Ewangelii opisujących dzieciństwo Jezusa, 
tzw. Ewangelii dzieciństwa, bez odniesieniu 
ich do Jana Chrzciciela. Ewangelista opisał 
bowiem narodziny Chrystusa oraz wydarze-
nia im towarzyszące na tle podobnych zda-
rzeń w rodzinie kapłana Zachariasza, z którą 
Maryja była spokrewniona. Mamy zatem 
zwiastowanie narodzin Jana Zachariaszowi 
(Łk 1, 5-25) i zwiastowanie narodzin Jezusa 
Maryi (Łk 1, 26-38); narodziny Jana (Łk 1,
57-58) i narodziny Jezusa (Łk 2, 4-7); obrze-
zania Jana (Łk 2, 59-66) i obrzezanie Jezusa 
(Łk 2, 21); hymn Zachariasza (Łk 1, 67-79) 
i hymn Maryi (Łk 1, 46-56) oraz proroctwo 
Symeona (Łk 2, 22-35); życie ukryte Jana
(Łk 1, 80) i życie ukryte Jezusa (Łk 2, 40). 
Św. Łukasz chciał przez ten zabieg poka-
zać, że nowa era mesjańska zaczęła się wraz
z działalnością Jana Chrzciciela. On poprze-
dził przyjście Chrystusa, tak jak to zapowie-
dział prorok Malachiasz: „Oto Ja wyślę anioła 
mego, aby przygotował drogę przede Mną, 
a potem nagle przybędzie do swej świątyni 
Pan, którego wy oczekujecie, i Anioł Przy-
mierza, którego pragniecie” (Ml 3, 1). 

PROROCTWA O NADEJŚCIU
KOGOŚ WIELKIEGO

Do Maryi zostaje posłany anioł imieniem Ga-
briel. Jest to ten sam anioł, który zapowie-
dział Zachariaszowi narodziny Jana Chrzci-
ciela (zob. Łk 1, 19). Ewangelista nawiązał
w ten sposób do proroctwa Daniela o „sie-
demdziesięciu tygodniach”, które miały upły-
nąć do nadejścia „sprawiedliwości wiecznej”. 
Proroctwo to wyłożył Danielowi mąż Gabriel 
(zob. Dan 9, 21. 23-24). Według ewangelisty 
narodziny Chrystusa są wypełnieniem tego 
proroctwa – On jest wieczną Sprawiedliwo-
ścią, która nadeszła. 
Anioł zwraca się do Maryi słowami: „Raduj 
się!”, które odnoszą nas do proroctwa Za-
chariasza o przybyciu Króla Pokoju: „Raduj 
się wielce, Córo Syjonu, wołaj radośnie, 
Córo Jeruzalem! Oto Król twój idzie do cie-
bie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny – je-
dzie na osiołku, na oślątku, źrebięciu oślicy”
(Za 9, 9). Tym zapowiedzianym Królem jest 
Jezus, który przychodzi do narodu wybra-
nego, niosąc pokój i pojednanie z Bogiem. 
Maryja natomiast stanowi figurę Izraela. Pro-
roctwo Zachariasza wspomniane zostanie 
przez św. Łukasza raz jeszcze, kiedy Chrystus 
wjedzie do Jerozolimy na oślęciu (zob. Łk 19,
29-38). Podobnie w pozdrowieniu anioła 
odnajdziemy echo słów proroka Sofoniasza, 
który nawoływał Izraela do radości i zapewnił, 
że Bóg – Zbawiciel (dosł. „On, który zbawi”) 
jest pośród niego obecny (zob. So 3, 14. 17). 

Już samo imię potomka Ma-
ryi – Jezus („Jehoszua”) mówi
o wypełnieniu się tego proroc-
twa. Imię to bowiem oznacza: 
„Jahwe, który zbawia”. 
Trzeba jednak wspomnieć, że 
większość przekładów Biblii 
tłumaczy słowa Gabriela jako 
„Bądź pozdrowiona”. Wyni-
ka to z przekładu greckiego 
czasownika „chaire” na łaciń-
skie „ave” przez Septuagintę. 
Choć „chaire” było również 
używane przez Greków jako 
powitanie, to jednak czasow-
nik „chairein” oznacza „cie-
szyć się”. Wydaje się więc, że 
tak też powinno odczytywać 
się pozdrowienie Gabriela. Po-
dobnie jest zresztą z kolejnym 
zwrotem użytym przez anioła 
„kecharitomene”, które znamy pod posta-
cią „łaski pełna”. Tłumaczenie to nie oddaje 
jednak istoty tego greckiego wyrazu, gdyż 
nie wskazuje na dawcę łaski - Boga. „Kecha-
ritomene” bowiem nie jest przymiotnikiem, 
ale imiesłowem użytym w czasie przeszłym, 
którego skutek jest widoczny w czasie te-
raźniejszym (perfectum). Najlepiej jego zna-
czenie oddawałby zatem zwrot „która jesteś 
obdarzoną łaską”. 
Kolejne słowa Gabriela również odnoszą 
nas do tekstów Starego Testamentu. „Pan 
z tobą” oraz „nie lękaj się” to zwroty, które 
często słyszeli Boży wybrańcy przeznaczeni 
do wykonania ważnych dzieł, np. Izaak (zob. 
Rdz 26, 24), Jozue (zob. Joz 1, 9), Gedeon 
(zob. Sdz 6, 12) czy Jeremiasz (zob. Jr 1, 8). 
Św. Łukasz wskazuje więc, że Maryja została 
wybrana przez Boga, który stawia przed nią 
wielkie zadanie – ma stać się matką Mesja-
sza. Najwyższy wyróżnił ją od innych niewiast
w Izraelu przez powierzenie jej swojego Syna. 
W ten sposób można odczytać stwierdzenie 
anioła „znalazłaś łaskę u Boga” – jako okaza-
nie szczególnych względów. W Biblii pojawia-
ją się też inne znaczenia tego sformułowania, 
np. odpowiedź Boga na prośbę wołającego 
sługi: „Rychło okaże ci On łaskę na głos twojej 
prośby” (Iz 30, 19), wyświadczenie miłosier-
dzia: „Znajdzie łaskę na pustyni naród ocalały 
od miecza” (Jr 31, 2), upodobanie: „…byśmy 
im służyli przez wiele dni i znaleźli u nich ła-
skę” (Ba 1, 12) oraz błogosławieństwo: „Wal-
cząc z Aniołem, zwyciężył, płakał i błagał Jego
o łaskę” (Oz 12, 5 – tekst ten dotyczy Jakuba, 
który walczył z Bogiem i prosił Go o błogosła-
wieństwo, zob. Rdz 32, 25-30). Maryja tak jak 
każda kobieta w Izraelu najprawdopodobniej 
znała proroctwo o narodzinach Emmanuela
z dziewicy (zob. Iz 7, 14). Nadzieje mesjańskie 
były tak bardzo rozpowszechnione wśród 

Żydów, że przypuszczalnie każda świeżo po-
ślubiona małżonka oczekiwała, że to ona do-
świadczy tej niewiarygodnej godności. W tym 
kontekście słowa wypowiedziane przez Ga-
briela do Maryi: „znalazłaś łaskę u Boga” są 
znamienne. Anioł tłumaczy na czym ma pole-
gać owa „łaska Boga”, mówiąc do niej: „Oto 
poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz 
imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany 
Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron 
Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad 
domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu 
nie będzie końca”. W słowach tych słychać 
echo wspomnianego już proroctwa Izajasza 
o narodzinach Emmanuela z dziewicy. Maryja 
jest dziewicą, choć już poślubioną Józefowi, 
co św. Łukasz skrupulatnie zaznaczył na po-
czątku tekstu o Zwiastowaniu. Równocześnie 
słowa anioła o potomku, który będzie zwał 
się Synem Najwyższego i odziedziczy tron 
praojca Dawida, odnosi nas do proroctwa 
Natana skierowanego do króla Dawida: „On 
zbuduje dom imieniu memu, a Ja utwierdzę 
tron jego królestwa na wieki. Ja będę mu oj-
cem, a on będzie Mi synem” (por. 2 Sm 7, 13), 
a także do proroctwa Daniela o Synu Człowie-
czym: „Powierzono Mu panowanie, chwałę
i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie 
narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest 
wiecznym panowaniem, które nie przemi-
nie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie”
(Dn 7, 14). Jeszcze raz zatem ewangelista 
podkreśla, że Jezus jest zapowiadanym Kró-
lem, którego panowanie będzie wieczne.

DZIEWICZE POCZĘCIE

Św. Łukasz w fragmencie Zwiastowania snu-
je opowieść w jaki sposób Maryja, będąc 
dziewicą, stała się matką Mesjasza. Trzeba 
pamiętać, że nie był on świadkiem tych wy-

El Greco (1541–1614), „Zwiastowanie”, El Greco (1541–1614), „Zwiastowanie”, 

Muzeum Thyssen-Bornemisza w MadrycieMuzeum Thyssen-Bornemisza w Madrycie
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darzeń. Wiadomości czerpał ze społeczności 
gminy chrześcijańskiej w Jerozolimie, z któ-
rą zetknął się dzięki apostołowi Pawłowi. 
Członkowie gminy opowiadali sobie wzajem-
nie historie związane z dzieciństwem Jezusa, 
tworzyli hymny opiewające cudowną moc 
Boga, która objawiła się we wcieleniu Syna 
Bożego. Ewangelista miał również dostęp 
do kroniki rodzinnej kapłana Zachariasza 
oraz inspirował się z pewnością wiedzą Ja-
kuba Sprawiedliwego, zwierzchnika gminy 
oraz krewnego Jezusa. Te wszystkie źródła 
znalazły swoje odzwierciedlenie w Ewan-
gelii dzieciństwa św. Łukasza. W opowieści
o dziewiczym poczęciu Mesjasza szczególnie 
ciekawa jest kwestia pytania, które Maryja 
zadała aniołowi: „Jakże się to stanie, skoro 
nie znam męża?”. Zagadkowe stwierdzenie 
stało podstawą do wysnucia teorii, że Mary-
ja i Józef postanowili złożyć ślub czystości za 
sprawą uprzedniego natchnienia Bożego. Ta 
teza nie jest jednak w stanie ostać się przy 
znajomości żydowskiej kultury. Ślub czystości 
w ówczesnych czasach występował bardzo 
rzadko. Natomiast zrodzone potomstwo 
upatrywano jako źródło błogosławieństwa. 
Sama Maryja nie mogłaby złożyć takiego ślu-
bu, chociażby dlatego, że postanowiła wyjść 
za mąż. Pozycja kobiety w Izraelu była na tyle 
niska, że ani jej rodzice, ani przyszły mąż, nie 
zgodziłby się z taką decyzją. Poza tym, gdyby 
Maryja za pomocą natchnienia wiedziałaby 
o swoim przyszłym, niezwykłym macierzyń-
stwie, to św. Łukasz nie opisywałby jej zasko-
czenia wobec słów anioła. Podobnie Józef 
nie pragnąłby jej oddalić po dowiedzeniu się 
o jej brzemienności. Pytanie Maryi nastręcza 
więc nadal egzegetom wiele trudności. Jedną 
z prób wyjaśnienia jego sensu jest połączenie 
go z hipotezą, że Maryja, znając proroctwo 
Izajasza o dziewiczym poczęciu Mesjasza, ży-
wiła w swoim sercu nadzieję, tak jak z resz-
tą inne kobiety w Izraelu, że Bóg wybierze 

ją na matkę Króla. Wtedy sens tego pytania 
brzmiałby: „Jakże się to stanie skoro mam nie 
znać męża?”. Być może to pytanie zadawały 
sobie kobiety w Izraelu od wielu lat: „Jak to 
jest w ogóle możliwe, by dziewica została 
matką?”. Jest to jednak jedna z wielu prób 
wyjaśnienia tych zagadkowych słów Maryi, 
choć rzeczywiście koreluje ona z kolejnymi 
wersami, w których Gabriel tłumaczy spo-
sób poczęcia królewskiego dziecka: „Duch 
Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższe-
go osłoni Cię”. Zstąpienie Ducha Świętego 
oznacza szczególną interwencję Boga, która 
zapoczątkowuje niezwykłe wydarzenia. Przy-
kładowo Duch Boży zstąpił na kapłana Za-
chariasza, który odważnie zaczął napominać 
niewiernych Izraelitów, za co poniósł śmierć 
z ich ręki (zob. 2 Krn 14, 20-21). Gdy Duch 
Boży opanował Saula, zaczął on prorokować, 
następnie zwołał lud do walki z Ammonita-
mi (zob. 1 Sm 11, 5-11) i został obwołany 
pierwszym królem Izraela. Jednak zstąpienie 
Ducha Świętego na Maryję miało wymiar
o wiele głębszy. Św. Łukasz wspomina, że 
moc Najwyższego ją osłoni na wzór obłoku 
Pańskiego, jaki towarzyszył Izraelitom po 
wyjściu z Egiptu. W Księdze Wyjścia czytamy 
jak Mojżesz sporządził Namiot Spotkania,
w którym umieścił Arkę Przymierza: „Wtedy to 
obłok okrył Namiot Spotkania, a chwała Pana 
napełniła przybytek” (Wj 40, 34). Osłonięcie, 
a właściwie zacienienie (grec. episkiasei) Ma-
ryi mocą Boga przypomina tamtejsze niezwy-
kłe zjawisko. Co ciekawe Mojżesz nie mógł 
wejść do Namiotu, bo „spoczywał na nim 
obłok i chwała Pana wypełniała przybytek”
(Wyj 40, 35). Podobnie Józef nie mógł zbli-
żyć się do swojej małżonki, gdyż wypełniła 
ją chwała Pańska – odwieczne Słowo Boże 
wcielone w jej wnętrzu, które jest „odbla-
skiem chwały Boga i odbiciem Jego istoty”
(por. Hbr 1, 3). Z tym obrazem łączy się jesz-
cze inna scena ewangeliczna, a mianowicie 

Nawiedzenie św. Elżbiety. Gdy Maryja udała 
się do swojej krewnej, pozostała u nie trzy 
miesiące. Ewangelista nawiązał tu Drugiej 
Księgi Samuela, która opisuje jak Dawid, prze-
nosząc Arkę na Syjon, pozostawił ją u Obed-
Edoma, przez trzy miesiące. W tym czasie cały 
dom został napełniony błogosławieństwem 
Pana (zob. 2 Sm 6, 11-12). Św. Łukasz chciał
w ten sposób podkreślić, że Maryja, a właści-
wie jej łono, stało się Arką Przymierza kryjącą 
najświętszą Świętość – samego Boga. Tak jak 
obłok, czyli chwała Pana, unosił się nad Arką 
na znak Bożej obecności, tak „zacienienie” 
Maryi było wyrazem zstąpienia do Niej Boga, 
wcieleniem Syna Bożego: „Dlatego też Świę-
te, które się narodzi, będzie nazwane Synem 
Bożym” (Łk 1, 35). I tak jak Arka zawierała
w sobie tablice przymierza pomiędzy Boegiem 
a narodem wybranym, wraz z którym otrzy-
mał on Prawo (zob. Wj 24, 12), tak Maryja 
nosiła w sobie Dawcę Nowego Przymierza
i Tego, który jako jedyny to Prawo doskona-
le wypełnił, stając się dla nas „mądrością od 
Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, i od-
kupieniem” (1 Kor 1, 30).
Scenę Zwiastowania kończą słowa Maryi: 
„Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się 
stanie według twego słowa!”. Jest to od-
powiedź wiary godna największych sług 
Jahwe takich jak patriarcha Abraham: „Oto 
jestem” (Rdz 22, 1), sędzia i kapłan Samuel: 
„Mów, bo sługa Twój słucha” (1 Sm 3, 10), 
król Dawid: „O Panie, jam Twój sługa, jam 
Twój sługa, syn Twojej służebnicy” (Ps 116, 
16), prorok Izajasz: „Oto ja, poślij mnie!” (Iz 
6, 8). Wyraża ona całkowitą dyspozycyjność. 
Jest znakiem czujnej obecności i gotowości 
działania. Obyśmy i my w tym czasie Ad-
wentu ćwiczyli nasze serca we wrażliwości 
na głos Boga i pozwolili Mu działać z mocą
w naszym życiu. 

Karolina Kwaśniewska-Maroń

A
 namneza – przypominamy proroctwa mesjańskie i wydarzenia związane 

z narodzinami Jezusa Chrystusa

D
 obre postanowienia – przygotowujemy się duchowo do Świąt Bożego 

Narodzenia

W  ołanie – modlimy się, by Jezus powrócił w chwale, wołając Marana tha

E
 mmanuel – rozważamy tajemnicę przyjścia Boga do swojego ludu

w ludzkim ciele 

N
 owy Rok Liturgiczny – stajemy u początku, by kolejny raz uczestniczyć

w zbawczym misterium Chrystusa

T  ęsknota – wyczekujemy zjednoczenia z Bogiem, który już nadchodzi
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W Kościele św. Józefa Rzemieślnika w Gnie-
winie, niedaleko Strzebielinka, znajduje się 
Krzyż, niezwykła pamiątka po internowa-
nych, która dziś towarzyszy Mszom za ojczy-
znę. Na Krzyżu – pośród innych – jest data
i podpis: Wielka Sobota, 10 kwietnia 1982 r.
i podpis Lecha Kaczyńskiego. Ten trzyme-
trowy Krzyż wykonała potajemnie grupa 
internowanych w więziennej stolarni. Inter-
nowanym, którzy gromadzą się na mszach
w intencji swoich żyjących i zmarłych kole-
gów, brakowało jednak drugiego znaku ich 
wiary z tamtych lat – Madonny Strzebieliń-
skiej z kaplicy urządzonej w końcu 3.pawilonu 
więziennego. Bo przecież tam, gdzie Krzyż Jej 
Syna, tam i Ona. Matka Boża Częstochowska. 
Wierna i wytrwała, dlatego zwycięska. Ob-
raz Madonny, namalowany przez Antoniego
M. Szymkowskiego, jednego z internowanych 
w Strzebielinku, został 9 maja 1982 r. poświę-
cony przez biskupa pomocniczego diecezji 
chełmińskiej Edmunda Piszcza. To jeden z hie-
rachów, który wspierał duchowo działaczy 
„Solidarności”, uwięzionych w Strzebielinku. 
Dzięki poszukiwaniom internowanych, inter-
wencjom posłów, prof. Mirosława Golona
z gdańskiego IPN, a na finał – zgodzie bisku-
pa polowego Józefa Guzdka, obraz Matki 
Bożej wróci z Inowrocławia, z Kościoła garni-
zonowego, do parafii w Gniewinie. W piśmie 
z dnia 23 listopada 2016 r. notariusz kurii 
polowej, ks. płk SG Zbigniew Kępa poinfor-
mował o decyzji biskupa Guzdka. 

Operacja „Jodła”

Byłam wtedy, w 1981 r. szeregowym człon-
kiem „Solidarności” w Ośrodku Rozpo-
wszechniania Wydawnictw Naukowych 
Polskiej Akademii Nauk. Członkiem wielomi-
lionowej wspólnoty nadziei, jaką przyniósł 
ten niezwykły czas – między podpisaniem 
porozumień sierpniowych 31 sierpnia 1980 r.
a 13 grudnia 1981 r. I nagle – jak cios w samo 
serce, grom z jasnego nieba. I ten brzmią-
cy już na zawsze w uszach głos generała 
Wojciecha Jaruzelskiego, który autoryzował 
zamach na polską nadzieję: „Ogłaszam, że 
Rada Państwa o północy wprowadziła stan 
wojenny na obszarze całego kraju”. Gorycz, 
ściskająca za gardło, poczucie bezsilności. 
W nieporównywalnej sytuacji 13 grudnia 
1981 r. znaleźli się jednak ci, którzy byli na 
pierwszej linii walki. Walki o ziszczenie się 
polskiej nadziei na miarę nauczania Jana 

Pawła II z pierwszej pielgrzymki ojca świę-
tego do Polski. To działacze „Solidarności”
z całej Polski znaleźli się w bezpośrednim 
niebezpieczeństwie utraty wolności, zdro-
wia a nawet życia. Do dziś nie poznaliśmy 
„nieznanych sprawców”, którzy ponoszą 
odpowiedzialność za śmierć około 100. ofiar 
stanu wojennego. 
Były trzy warunki skuteczności wprowadze-
nia stanu wojennego. Pierwszy – od-
izolowanie liderów „Solidarności” od 
reszty społeczeństwa (internowanie), 
drugi – przerwanie możliwości porozu-
miewania się ludzi (zamilkły telefony, 
kontrola korespondencji, ograniczenia 
w przemieszczaniu się po kraju) i trzeci 
– spacyfikowanie reszty działaczy „Soli-
darności’ przez groźby i presję na pod-
pisanie „lojalek” wobec władz komuni-
stycznych i ewentualny werbunek przez 
SB na „TW” („Tajny Współpracownik”).
Tym trzem operacjom, których wyko-
nanie w pierwszych dniach stanu wo-
jennego przypadło MO, SB i ZOMO, 
nadano kryptonimy „Jodła”, „Azalia” 
i „Klon”. Operacja „Jodła” polegała 
na zatrzymaniu i odizolowaniu dzia-
łaczy „Solidarności”, Konfederacji 
Polski Niepodległej, Ruchu Młodej 
Polski i innych organizacji antykomu-
nistycznych. 
W pierwszych godzinach i dniach stanu wo-
jennego MO i SB udało się zatrzymać niemal 
całą Komisję Krajową „Solidarności”, która w 
nocy 12 na 13 grudnia obradowała w Stocz-
ni Gdańskiej. Po pierwszej w nocy 13 grudnia 
ok. 400 zomowców spacyfikowało siedzibę 
Komisji Krajowej i Zarządu Regionu Gdań-
skiego „Solidarności” w Gdańsku-Wrzeszczu 
przy ulicy Grunwaldzkiej. O drugiej w nocy 
zatrzymani przy Grunwaldzkiej działacze 
„Solidarności” zostali przewiezieni do Prusz-
cza Gdańskiego, a stamtąd, po przesłucha-
niu, do obozu internowania w Strzebielinku. 
W Strzebielinku (w latach 70. do 1983 r.) 
funkcjonował Oddział zamknięty Zakładu 
Karnego w Wejherowie. Stąd dowożono 
m.in. więźniów pracujących na terenie elek-
trowni w Żarnowcu. To tu właśnie został 
urządzony obóz internowania od 13 grud-
nia 1981 r. do 23 grudnia 1982 r. Osadzono 
w nim. większość działaczy „S” z Regionów 
Gdańskiego i Słupskiego, członków „Kra-
jówki” zatrzymanych w siedzibie NSZZ „S”
w Gdańsku, od marca 1982 r. także związ-

kowców z Regionów Toruńskiego i Bydgo-
skiego przewiezionych z Potulic, a od sierpnia 
1982 r. – z Regionu Pomorze Zachodnie oraz 
internowanych przewiezionych z Białołęki.
Mieczysław Wachowski jeszcze 13 grudnia 
opuścił „internat”. Skierowany do szpitala 
w Wejherowie Krzysztof Wyszkowski uciekł. 
Szlachetnymi postawami i odwagą wykazał 
się ówczesny personel medyczny szpitala
w Wejherowie. 17 kwietnia 2016 r. interno-
wani w Strzebielinku podziękowali tablicą, na 
której widnieją słowa: „Tym, co nie lękali się 
podania rąk idącym w górę rzeki”.

Kapelan wojskowy w Strzebielinku

– Najpierw jestem kapłanem, a dopiero póź-
niej kapelanem wojskowym. I jeśli nie będę 
miał zgody władzy kościelnej, nigdzie nie po-
jadę – odpowiedział ks. ppłk Tadeusz Błoń-
ski, gdy usłyszał w dowództwie Garnizonu 
Gdańsk: – Tu jest rozkaz, zostajecie kapela-
nem „specyficznego ośrodka”.

Tak wspominał początki swojej misji duszpa-
sterskiej w Strzebielinku w rozmowie nagra-
nej przez Andrzeja Drzycimskiego (dziennikarz 
internowany w Strzebielinku) 30 lipca 1989 r. 
kapelan wojskowy ks. ppłk Tadeusz Błoński.
Kapelan z Kościoła Garnizonowego pw. św. 
Apostołów Piotra i Pawła w Gdańsku Wrzesz-
czu, który posługiwał także w wiezieniu na 
Trojanach, był świadomy, w jak dwuznacz-
nej sytuacji został postawiony przez WSW 
i SB. Dlatego nie ustąpił. Po dwóch dniach 
gazikiem zawieźli go do biskupa gdańskiego 
Lecha Kaczmarka, od którego otrzymał sto-
sowne pismo i błogosławieństwo.
W obozie w Strzebielinku ks. Błoński (salwa-
torianin) zjawił się dzień przed wigilią 1981 r.,
zawieziony przez kierowcę niebieskich be-
retów. Internowani przyjęli go nieufnie. Nie 
dziwił się, bo SB specjalizowało się w opera-
cjach opartych na mistyfikacji – typu maski
i przebieranki. – To przejście po celach było 
dla mnie dramatyczne. Niewiele mogłem zro-
bić. Zapowiedziałem jednak internowanym, 
że przyjadę w Wigilię, odprawię Mszę świę-

Ta wspólnota liczyła około pięciuset osób. Szczególna wspólnota, połączona do-
świadczeniem uwięzienia bez wyroku w zimową noc 13 grudnia 1981 r. i później. 
Wspólnota Internowanych w Strzebielinku, w jednym z największych ośrodków od-
osobnienia dla internowanych. Resortowi podwładni generała Czesława Kiszczaka 
przygotowali w stanie wojennym około 50. takich miejsc dla działaczy „Solidar-
ności”. W pierwszej grupie wywiezionych w tę mroźną noc w nieznane znalazł się 
m.in. Lech Kaczyński. Tak wspominał te dramatyczne chwile swojego życia w jed-
nym z wywiadów ze stycznia 2010 roku prezydent Lech Kaczyński: – Gdy nas wieźli 
w nocy po śnieżnych zaspach i skręciliśmy za Wejherowem w ciemny las, przeszło 
mi na myśl, że to już koniec… jakieś obrazy, strzępy zdarzeń przelatują przez gło-
wę… Podsumowuje się życie. 
Maria Kaczyńska dopiero 22 grudnia 1981 r. dowiedziała się, gdzie jest jej mąż. 
Przygotowała paczkę..

Madonna Strzebielińska wraca do internowanych

Internowani przy Madonnie Strzebielińskiej. Internowani przy Madonnie Strzebielińskiej. 

Pierwszy po prawej stoi Antoni Szymkowski, Pierwszy po prawej stoi Antoni Szymkowski, 

który namalował obrazktóry namalował obraz Fo
t. 

ar
ch

iw
um



9

tą i przywiozę Pana Jezusa. Proszono mnie
o opłatki, o modlitewniki, śpiewniki i o wieści 
od rodzin – wspomniał w przytoczonej roz-
mowie z lipca 1989 r. ks. Tadeusz Błoński.
Kapelan opisał biskupowi Kaczmarkowi swo-
je pierwsze wrażenia i atmosferę panującą
w ośrodku dla internowanych.
Zomo na korytarzu, stłoczeni w celach in-
ternowani (po 16 w jednej) i wszechobecne 
„oko i ucho” kpt. Eugeniusz Maciuk z SB, 
niepewna sytuacja… Kapelan dostał więc od 
biskupa Kaczmarka pozwolenie na absolucję 
generalną. – Rozdawałem więc w kaplicy 
komunię jak na polu bitwy, jedynie po ogól-
nym rozgrzeszeniu. Jedynie dla części mo-
głem odprawić krótkie Msze święte. Były to 
niezapomniane dla mnie chwile i jak słyszę, 
również dla uwięzionych. Ówczesne prze-
życia wielu religijnie umocniło – wspominał 
kapelan Błoński.
Kapelan podkreśla we wspomnianej rozmo-
wie, że jego misja duszpasterska była bardzo 
ryzykowna. – Podsłuchiwany z jednej, a słu-
chany z drugiej strony. Odcięci od rodzin tra-
cili ducha, potrzebowali religijnej pociechy
i nadziei. 
Ks. Błońskiemu nie pozostawiono złudzeń, 
kpt. SB ostrzegał, że każde słowo wypowie-
dziane w kaplicy… Nawet na pierwszych 
Mszach przy drzwiach stał strażnik.
Z czasem posługa religijna przyniosła głębsze 
owoce nawróceń, spowiedzi po latach. – Jak 
sami zaznaczali, tutaj mieli – z konieczności 
– dostatecznie dużo czasu, żeby przemyśleć 
swoje duchowe życie… W pierwszych tygo-
dniach i miesiącach wewnętrzną solidarność 
obozową umacniał także cały religijny rytuał. 
Poranne pieśni, podobnie jak wieczorem w po-
rze Apelu Jasnogórskiego i to przy otwartych 
oknach we wszystkich celach. Najpierw była 
modlitwa wieczorna, a dzień kończyła pieśń, 
najczęściej maryjna – wspominał ks. Błoński.
W Strzebielinku był przecież reprezento-
wany cały przekrój społeczny, inteligencja
i robotnicy, studenci i nawet 17. letni uczeń. 
Niektórzy dopiero w Strzebielinku wrócili po 
latach do Kościoła.
Weryfikacja „nawróceń” przyszła w 1982 r. 
gdy poluzowano rygory więzienne. W czasie, 
gdy odbywała się Msza św., część internowa-
nych grała w piłkę, w karty. – Bolesne jednak 
było, że gdy zapowiadałem przyjazd jakie-
goś biskupa z darami, to kaplica znowu się 
wypełniała wspominał ks. Błoński.
Dwukrotnie odwiedził internowanych biskup 
Edmund Piszcz. Na ich prośbę odprawił nawet 
rekolekcje wielkopostne (oczywiście za zgodą 
partyjnych władz i Urzędu ds. Wyznań). Te 
duchowe ćwiczenia były owocne, skoro tak 
podsumowuje je ks. Błoński: – Później wraz
z księdzem Andrzejem Śliwińskim, kancle-
rzem kurii chełmińskiej i księdzem dziekanem 
Bogusławem Żurawskim z Wejherowa sie-
dzieliśmy w konfesjonałach i słuchaliśmy wie-
lu spowiedzi, niekiedy przejmujących.
Nawet początkowo nieprzejednanego kpt. 
Maciuka z SB udało się księdzu Błońskiemu 
i internowanym „obejść” w sprawie zorga-
nizowania procesji Bożego Ciała. Chyba je-
dynej takiej w obozie internowanych na wię-
ziennym spacerniku 10 czerwca 1982 r.
– Co, jeszcze nie ma stołów – przynaglił ks. 
Błoński organizatorów procesji. Gdy wrócił

z administracji już przed pawilonami stały 
stoły-stacje z umocowanymi krzyżami i wiel-
kimi rysunkami Szymkowskiego z Torunia 
i Trzaski z Gdańska. – Wszystko było goto-
we... Nie zapomnę Konrada [Maruszczyka] 
– wspomniał dalej tę niezwykła procesję ks. 
Błoński – Nie było dużego krzyża. Zdjął go 
więc ze ściany swojej celi i ten mały krzyż 
niósł przez całą procesję na wyciągniętych 
rękach, wysoko ponad głowami. Inni nie-
śli palące się świece. Później były modlitwy 
przy stacjach, potężne, męskie śpiewy… Nie 
wszyscy jednak mogli uczestniczyć w tej pro-
cesji. W ostatniej chwili pan Maciuk rozkazał 
zamknąć pawilony, by nie wypuścić na dzie-
dziniec. Ci, których nie wypuszczono, stali 
więc w oknach cel i modlili się, i śpiewali... 
Internowani okazali wdzięczność swojemu 
kapelanowi. Uczestnicy jednej z Mszy św., 
zgromadzili się na korytarzu 3. pawilonu, 
przed kaplicą. – Ze wzruszeniem odebra-
łem od internowanych pozłacaną puszkę na 
komunikanty z graweracją w podzięce za 
opiekę duszpasterską. Puszka była dla mnie 
jedną z najmilszych pamiątek. Przekazałem 
ją do Elbląga do naszego domu salwato-
riańskiego, który budował kościół bł. Brata 
Alberta. I ta puszka na ołtarzu przypomina 
każdemu, że jest darem od internowanych, 
którzy, tak jak Brat Albert walczyli i modlili 
się o wolną Polskę – wspomniał strzebieliń-
skich wiernych ks. Błoński.
Po rozwiązaniu obozu internowani spotkali 
się ze swoim kapelanem na Mszy św. w ko-
ściele garnizonowym w Gdańsku Wrzeszczu, 
przy obrazie Matki Bożej Strzebielińskiej, któ-
ry namalował do kaplicy więziennej Antoni 
Szymkowski. Gdy ks. Tadeusz Błoński został 
przeniesiony do Kościoła Garnizonowego
w Inowrocławiu, zabrał ze sobą obraz Matki 
Bożej Strzebielińskiej, tak drogą pamiątkę z mi-
sji duszpasterskiej dla internowanych. Przyjeż-
dżał do niego tylko internowany ze Strzebielin-
ka – malarz Antoni Szymkowski z Torunia. 
Ks. ppłk Tadeusz Błoński zmarł w dniu swo-
ich urodzin, 1 września 1990 r. w Inowro-
cławiu, w wieku 58 lat. Został pochowany
w grobowcu salwatorianów w Trzebini.

Powroty i odejścia

Wiele jest osób szlachetnych, odważnych, 
związanych z walką pierwszej „Solidarności” 
o kształt wolności, jakiej nauczał nas św. Jan 
Paweł II i Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński. 
Niestety, równie wielu nieobecnych w zbio-
rowej pamięci, przemilczanych przez główne 
media. To ci ludzie „Solidarności”, którzy nie 
świecili fałszywym blaskiem, nie robili karier 
za każdą cenę, choćby zdrady solidarnościo-
wych ideałów i swoich towarzyszy walki, bo 
droższy był im „blask prawdy”…
Przypomnijmy, że już w chwili uruchomie-
nia „internatu” w Strzebielinku znalazło się
w nim 4. tajnych współpracowników SB. 
Skutkiem rozmów grupy operacyjno-śled-
czej, kierowanej przez kpt. Eugeniusza Ma-
ciuka, SB zwerbowała od 13 grudnia 1981 r. 
do 20 lutego 1982 r. – 29 internowanych.
Do chwili likwidacji ośrodka w Strzebielinku 
99. internowanych podpisało „lojalki”. Wielu 
internowanych, pod presją SB, zdecydowało 
się na emigrację.

Człowiekiem „Solidarności”, który był wierny 
Bogu, Kościołowi i ojczyznie był niewątpliwie 
śp. Antoni Szymkowski. Ten sam, który na-
malował Matkę Bożą Strzebielińską i stacje 
do procesji Bożego Ciała w Strzebielinku…
Urodził się w Osięcinach na Kujawach
w 1936 r., choć większość życia związał z To-
runiem. Pochodził z miejscowości, którą za-
borca rosyjski pozbawił praw miejskich. Był 
absolwentem Wydziału Sztuk Pięknych na 
UMK w Toruniu, gdzie po dyplomie praco-
wał. W 1965r. usunięty przez rektora z uczel-
ni za przekonania. Do emerytury pracował 
w Technikum Budowlanym w Toruniu. Tam 
też w 1980 r. założył NSZZ „Solidarność”.
W stanie wojennym internowany najpierw
w Potulicach, a później w Strzebielinku. Swo-
je plastyczne talenty ofiarował Kościołowi.
W wielu kościołach pracował bezinteresow-
nie, z wielką pasją dzielił się z innymi pięknem 
historii materialnej i duchowej Kościoła. 
Jeden z wieńców dożynkowych wykonanych 
przez Pana Antoniego jest nawet w Jasno-
górskim skarbcu. Przez kilka lat przy swoim 
domu Pan Antoni budował ołtarz na Boże 
Ciało… Jak w Strzebielinku.
Ostatnie lata życia spędził w Ośrodku Pielę-
gnacyjno-Opiekuńczym w Toruniu. – Kiedy 
Pan Antoni zachorował, Osięciny stały się 
uboższe, jak wspomina m.in. Jan Cyberto-
wicz. – Jego brak uwidocznił się wtedy, kiedy 
przez Osięciny przechodziła kolejna Piesza 
Pomorska Pielgrzymka do Częstochowy i na 
czele „żółtej grupy” nie było Pana Antonie-
go. Był już bardzo schorowany, gdy przed-
stawicielka prezydenta Lecha Kaczyńskiego 
wręczała mu w toruńskim ośrodku Krzyż Ofi-
cerski Orderu Odrodzenia Polski, przyznany 
10 marca 2008 r. przez prezydenta RP – tak-
że byłego internowanego ze Strzebielinka.
Antoni M. Szymkowski zmarł 22 październi-
ka 2013 r.
Strzebielinek okazał się dla śp. prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego ważną życiową stacją na 
jego drodze wiary. Historyk prof. Sławomir 
Cenckiewicz, który pracował nad dwutomo-
wą biografią polityczną śp. Lecha Kaczyń-
skiego, podkreślił, że przeżycia ze Strzebie-
linka i pielgrzymki Jana Pawła II do Polski 
zaważyły na pogłębieniu i dojrzewaniu wiary 
prezydenta: - Mało kto wie, że kiedy żenił się 
w kwietniu 1978 r. z Marią Mackiewicz, to 
zdecydowali się jedynie na związek cywilny. 
Uregulowanie tej sprawy z punktu widze-
nia nauki i norm Kościoła nastąpiło dopiero
w październiku 1983 r… Był to wynik wielu 
bardzo poważnych przemyśleń osobistych 
Lecha Kaczyńskiego na temat wiary. Jego 
wiara stawała się coraz bardziej świado-
ma, co wiązało się m.in. z internowaniem
w Strzebielinku, duszpasterstwem tam pro-
wadzonym, dyskusjami o wierze, przykła-
dem wielu religijnych kolegów.
Z przeciętnej letniej wiary „niedzielnego ka-
tolika” Lech Kaczyński dojrzewał do wiary 
świadomej i pogłębionej, jak potwierdzają 
bliscy i przyjaciele. A kapłani dawali publicz-
ne świadectwo po śmierci Prezydenta…
Matka Boża Strzebielińska z więziennej kapli-
cy wraca do swoich internowanych. Wraca, 
choć nigdy ich nie opuściła.
Nawet gdy oni odchodzili.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska
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Proklamacja stanu wojennego stała się nie-
bywałym szokiem dla całego społeczeństwa. 
W tamtych dramatycznych, grudniowych 
dniach oczy wielu zwróciły się na Kościół. 
Instytucję mocno związaną z życiem narodu, 
manifestującą i symbolizującą polską nieza-
wisłość religijną, duchową, kulturalną, której 
– mimo wysiłków – nie był w stanie zmusić 
do uległości system komunistyczny zainsta-
lowany w Polsce po II wojnie światowej.

„Nie podejmujcie walki
Polak przeciwko Polakowi”

Kościół hierarchiczny, któremu od kilku mie-
sięcy przewodził abp Józef Glemp, arcybiskup 
metropolita gnieźnieński i warszawski, Pry-
mas Polski, podjął trudny dialog z autorami 
stanu wojennego. Jego imperatywem – wy-
rażonym podczas dramatycznego kazania 
abp. Glempa, wygłoszonego wieczorem
13 grudnia w warszawskim sanktuarium Mat-
ki Bożej Łaskawej – stało się „ratowanie życia
i obrona przed rozlewem krwi”, apel „o zanie-
chanie gwałtów, o zażegnanie bratobójczych 
walk”. „Dlatego sam będę wzywał o rozsądek 
nawet za cenę narażenia się na zniewagi,
i będę prosił, nawet gdybym miał boso iść i na 
kolanach błagać: Nie podejmujcie walki Polak 
przeciwko Polakowi” – mówił tamtego wie-
czoru Prymas Polski. Nie były to słowa ocze-
kiwane przez znieważone, porażone siłowym 
atakiem społeczeństwo, szczególnie przez lu-
dzi „Solidarności”. Ale przecież wywiedzione 
z pobudek serca, z ewangelicznej, Chrystuso-
wej normy. Także dyktowane roztropnością 
i chrześcijańskim zawierzeniem nadziei. Szły 
za nimi konkretne czyny. Trudne negocjacje
z władzami stanu wojennego prowadzone na 
szczeblach centralnym i diecezjalnym. Zwią-
zane m.in. ze staraniami o uwolnienie osób 
internowanych. Na szeroką skalę poczęła być 
organizowana – w diecezjach i wielu para-

fiach – pomoc materialna i prawna dla rodzin 
osób więzionych, internowanych, usuniętych 
z pracy. Udzielano schronienia – Białystok
i Wrocław może być tego przykładem – ukry-
wającym się działaczom Solidarności. Świąty-
nie stały się ostoją dla działalności artystycz-
nej i kulturalnej, przenikniętej chrześcijańskim 
i narodowym duchem. Symbolem postawy 
wielu kapłanów tamtego czasu stał się bł. 
ks. Jerzy Popiełuszko, kapelan Solidarności, 
wspierający Słowem Bożym i czynem repre-
sjonowanych związkowców i robotników. To 
była piękna karta polskiego Kościoła na trud-
nej, dramatycznej drodze polskiej wspólnoty 
w latach 1981-1989.

Trzeba w pokoju budować
przyszłość Ojczyzny 

Był jeszcze jeden uczestnik tej drogi: Ojciec 
Święty Jan Paweł II. Duchowy protektor So-
lidarności. To On w czasie pamiętnej I Piel-
grzymki do Ojczyzny w czerwcu 1979 roku,
w pożegnalnej homilii na krakowskich Bło-
niach wskazał milionom rodaków na wielkość 
i wartość „duchowego dziedzictwa, któremu 
na imię Polska”, apelując, aby współczesne 
pokolenie Polaków, przyjęło ten swoisty de-
pozyt przeszłych wieków z „wiarą, nadzieją
i miłością – taką, jaką zaszczepia nas Chrystus 
na chrzcie świętym” – traktując go jako opar-
cie przeciw zagrożeniom współczesnej epoki. 
Przyzywał Ducha Świętego, aby rozpoczął 
dzieło odnowy oblicza polskiej ziemi. Podjęte 
rok później przez Solidarność. Po wprowadze-
niu stanu wojennego czekano na słowa Jana 
Pawła II. Na jego ocenę i miarę tego, co w Pol-
sce nastąpiło. 
O wprowadzeniu stanu wojennego Jan Pa-
weł II dowiedział się stosunkowo wcześnie:
13 grudnia godzinę po północy. Powiado-
mił go o tym ambasador PRL we Włoszech 
Emil Wojtaszek. Nie podał żadnych bliższych 

szczegółów. Kontakt telefoniczny z Polską 
był już przerwany. Rano wiadomość o sta-
nie wojennym potwierdziły światowe media. 
Podczas modlitwy Anioł Pański Ojciec Święty 
dziękował za troskę wyrażaną przez wielu
o jego ziemską Ojczyznę. Przytoczył słowa 
swej homilii wygłoszonej w rocznicę wybuchu 
II wojny światowej, aktualne w obliczu noc-
nych wydarzeń: „żeby polska krew nie była 
przelana, bo zbyt wiele jej wylano, zwłasz-
cza w czasie ostatniej wojny. Trzeba uczynić 
wszytko, aby w pokoju budować przyszłość 
Ojczyzny”. Prosił o modlitwę za Polskę.
Następnego dnia zabrał głos podczas kilku-
tysięcznego, modlitewnego czuwania w in-
tencji Polski zorganizowanego przez stowa-
rzyszenie „Comunione e Liberatione”. Mówił 
m.in. o wielkiej solidarności narodów świata 
z narodem polskim. 
16 grudnia Ojciec Święty mógł się zwrócić 
bezpośrednio do Polaków, uczestników śro-
dowej audiencji. Mówił o wydarzeniach ostat-
nich dni w Polsce, które wzbudziły niepokój 
wielu narodów, a także ich solidarność z naro-
dem polskim. Odniósł się do kazania Prymasa 
Polski w sanktuarium Matki Bożej Łaskawej, 
którego lektura pozwala „odczuć miarę tego 
niepokoju wewnątrz kraju, który przez wpro-
wadzenie stanu wojennego został odcięty od 
normalnych kontaktów ze światem”. Wezwał 
do zaniechania w Polsce przemocy, do posza-
nowania praw każdego człowieka i obywate-
la, a szczególnie człowieka pracy, przypomina-
jąc, że „siła i powaga władzy wyraża się także 
w dialogu, a nie w użyciu siły”. 
Za słowami poszły papieskie decyzje. 8 grud-
nia, dwa dni po tragedii jaka miała miejsce
w kopalni Wujek, przybył do Polski specjalny 
wysłannik Ojca Świętego, abp Luigi Poggi. 
Miał za zadanie zorientować się w sytuacji. 
Głównym celem jego podróży było przeka-
zanie gen. Jaruzelskiemu osobistego listu 
Papieża. Zwracał się w nim do twórcy stanu 
wojennego „z usilną prośbą i zarazem gorą-
cym wezwaniem o zaprzestanie działań, które 
przynoszą ze sobą rozlew krwi polskiej”. Przy-
pominał Papież, że „w ciągu ostatnich zwłasz-
cza dwóch stuleci Naród Polski doznał wielu 
krzywd, rozlano też wiele polskiej krwi, dążąc 
do rozciągnięcia władzy nad naszą Ojczyzną. 
W tej perspektywie dziejowej nie można da-
lej rozlewać polskiej krwi, nie może ta krew 
obciążać sumień i plamić rąk Rodaków”. Ape-
lował, aby zagadnienia dotyczące odnowy 

„Dramatyczna decyzja władz wprowadzająca stan wojenny w naszym kraju stano-
wi cios dla społecznych oczekiwań i nadziei, że drogą narodowego porozumienia 
można rozwiązać  istniejące problemy naszej Ojczyzny”. Te słowa, wyjęte z komuni-
katu  Rady Głównej Episkopatu Polski z dnia 15 grudnia 1981 roku, w lapidarny spo-
sób  ujmują istotę tamtego dramatycznego wydarzenia polskiej historii: wojny  ko-
munistycznego systemu, któremu przewodził gen. Wojciech Jaruzelski z narodem.  
W nocy z 12 na 13 grudnia zatrzymano, niekiedy w brutalny sposób, ok. 3 tysięcy 
aktywistów „Solidarności”, wśród nich większość członków Komisji Krajowej NSZZ 
Solidarność obradującej w Gdańsku. Zajęto siedziby regionalnych struktur związ-
ku, często je bezsensownie demolując. Została przerwana łączność telefoniczna. 
W przemówieniu radiowo-telewizyjnym wygłoszonym o godz. 6.00 gen. Wojciech 
Jaruzelski, premier i I sekretarz PZPR,  poinformował o wprowadzeniu stanu wojen-
nego, ukonstytuowaniu się Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, która przejęła 
władzę w kraju, także o jej zarządzeniach, m.in. zakazie strajków, manifestacji, za-
wieszeniu działalności związków zawodowych i organizacji społecznych, military-
zacji zakładów pracy. Winą za dążenie do „ogólnonarodowej katastrofy” i siłowej 
konfrontacji, której zapobiec miało wprowadzenie stanu wojennego, gen. Jaruzel-
ski obarczył „Solidarność”. „Awanturnikom trzeba skrępować ręce, zanim wtrącą  
ojczyznę w otchłań bratobójczej walki”  – grzmiał w porannym przemówieniu. Do 
akcji „skrępowania rąk” solidarnościowej  „ekstremie”, jak to określała komuni-
styczna propaganda, skierowano  70 tys. żołnierzy, 30 tys. milicjantów, kilkanaście 
tysięcy funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa; użyto do niej 1396 czołgów i ok. 
dwóch tysięcy transporterów opancerzonych. 

Oczy zwrócone na Kościół
35. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

Czołgi na ulicach polskich miast,Czołgi na ulicach polskich miast,
grudzień 1981 r.grudzień 1981 r. Fo
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Warto pomyślećWarto pomyśleć
Niebanalne
życiorysy

Urodzony w 1781 r. Wilnie lub Kiernowie na Litwie. Po ukończeniu szkół 
wstąpił w 1809 r. do Armii Księstwa Warszawskiego. Został wysłany 
do Hiszpanii, gdzie uczestniczył w walkach z hiszpańskimi powstań-
cami. Z początkiem wiosny 1812 r. wraz z polskimi oddziałami wrócił 
do Polski. W czerwcu 1812 r. składzie 2. Pułku Ułanów Armii Księstwa 
Warszawskiego wchodzącego w skład V. Korpusu Wielkiej Armii, zwa-
nego Korpusem Polskim, wziął udział w wyprawie Napoleona na Rosję.
10 lipca 1812 r. walczył pod Mirem. 28 września 1812 r. został ranny 
w bitwie pod Berezyną i dostał się do niewoli rosyjskiej. W początkach 
1815 r. dzięki staraniom rodziny zamieszkałej w Wilnie został zwolnio-
ny. Przebywał w domu z obowiązkiem codziennego meldowania się 
w garnizonie wojskowym. W tym samym roku wstąpił do Seminarium 
Duchownego w Wilnie. Miał później mawiać: „Kto służył cesarzowi Na-
poleonowi, ten już tylko jednemu Panu, Jezusowi Chrystusowi służyć 
może”. 24 lutego 1820 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Przez dwa 
lata był kapelanem biskupa sufragana wigierskiego Augusta Polikarpa 
Marciejowskiego, rezydującego w Urdominie pod Kalwarią. W 1819 r. 
otrzymał nominację na proboszcza parafii Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny w Adamowiczach w utworzonej właśnie diecezji augu-
stowskiej.
W czasie Powstania Listopadowego był kapelanem sformowanego
w styczniu 1831 r. 1. Pułku Jazdy Augustowskiej. W jego składzie 
uczestniczył w walkach z oddziałami moskiewskimi. Zdarzało mu się 
uczestniczyć w walkach. Ale jak tłumaczył tylko „pro publico bono”.
4 października 1831 r. został odznaczony za męstwo Złotym Krzyżem 
Virtuti Militari. Po upadku powstania wraz z polskim wojskiem przekro-
czył granicę z Prusami.
W maju 1832 r. zamieszkał w Zakładzie Emigracji Polskiej w Bourges. 
W październiku 1833 r. po likwidacji zakładu zamieszkał w Rodez
w departamencie Aveyron. W tym czasie starał się u Adama Czarto-
ryskiego o posadę kapelana polskiego batalionu Legii Cudzoziemskiej 
w Algierze. W końcu lat trzydziestych mieszkał w Hávre. Jako jeden 
z kilkuset polskich emigrantów podpisał „Akt z r. 1834 przeciw Ada-

mowi Czartoryskiemu wyobrazicielowi systemu polskiej arystokracji”. 
4 września 1835 r. wstąpił do Towarzystwa Demokratycznego Pol-
skiego. W latach 1841-1842 był prezydującym gminy Zjednoczenia 
Emigracji Polskiej w Hávre. W latach czterdziestych był wikariuszem 
w kościele parafialnym w Meaux pod Paryżem. Należał wówczas do 
Stronnictwa Wojskowego, założonego przez generała Macieja Rybiń-
skiego, ostatniego Wodza Naczelnego Powstania Listopadowego, 
które nie było związane z żadnym ze stronnictw działających na emi-
gracji.
W 1848 r. postanowił wstąpić do Legionu tworzonego we Włoszech 
przez Adama Mickiewicza. Jako kapelan polsko-francuskiego oddzia-
łu dowodzonego przez pułkownika Mikołaja Kamieńskiego wyruszył
z Paryża. W czerwcu 1848 r. objął funkcję kapelana w Legionie Polskim 
w służbie lombardzkiej. Latem 1848 r. znalazł się z 1. Kompanią puł-
kownika Kamieńskiego na pograniczu tyrolskim, które stanowiło pery-
feryjny odcinek frontu wojny z Austrią. Uczestniczył w kilku starciach
z Austriakami.
Wiosną 1849 r. wrócił do Francji. Zamieszkał w Paryżu. Był wikariuszem 
w parafii Notre-Dame de Bonne Nouvelle. Był popularny wśród polskiej 
emigracji. Zwano go powszechnie „Tatulkiemm”. Powierzano mu cele-
brę nabożeństw odprawianych w kolejne rocznice wybuchu Powstania 
Listopadowego.
W 1853 r. po wybuchu wojny krymskiej starał się o funkcję kapelana 
w wojsku francuskim. Po kilkukrotnych listach do Ministerstwa Wojny 
otrzymał obietnicę takiej nominacji, ale tylko w przypadku ekspedycji 
nad Morze Bałtyckie. W latach pięćdziesiątych był członkiem paryskiego 
Towarzystwa Sztuk i Przemysłu. W styczniu 1856 r. został przydzielony 
do parafii w Belleville na przedmieściu Paryża. Po kilku latach przeszedł 
na wikariat do paryskiej parafii Świętego Wincentego á Paulo. 24 lute-
go 1870 r. obchodził jubileusz pięćdziesięciolecia kapłaństwa.
Zmarł 20 lutego 1873 r. w Domu Księży Emerytów im. Marii Teresy
w Paryżu.

Bogusław Szwedo

Ks. Józef Stankiewicz (1781–1873)
– kapłan diecezji wileńskiej i augustowskiej, kapelan 1. Pułku Jazdy Augustowskiej

społeczeństwa, które od sierpnia 1981 „były 
załatwiane na drodze pokojowego dialogu, 
wróciły na tę samą drogę”. W perspektywie 
zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 
pisał, że „trzeba uczynić wszystko, ażeby te-
gorocznych Świąt Rodacy nie musieli spędzać 
pod groźbą śmierci i represji”. 
Ten twardy list, odwołujący się do drogi pol-
skiej historii, do sumień autorów stanu wo-
jennego, został przez władze stanu wojenne-
go potraktowany jako list „obraźliwy”. Gen. 
Jaruzelski długo zwlekał z odpowiedzią. Zo-
stała zredagowana dopiero po jego spotka-
niu z Prymasem Glempem, do którego do-
szło w dniu 9 stycznia 1982 r. W odpowiedzi 
pojawił się znany motyw apologetów stanu 
wojennego: jego wprowadzenie zapobie-
gło interwencji sowieckiej, było ”mniejszym 
złem” w obliczu trudnych do wyobrażenia 
nieszczęść, jakie pociągnąłby za sobą najazd 
sowiecki. Ci, którzy taki pogląd głoszą, za-
równo wtedy, jak i dziś, pozostają głusi na 
argumentację – popartą ujawnionymi w cią-
gu lat dokumentami źródłowymi – która do-
wodzi, że władze Związku Sowieckiego takiej 
decyzji nie były skłonne podjąć. Już wtedy,
w styczniu 1982 roku, list gen. Jaruzelskiego 

ugruntował przekonanie Ojca Świętego, że 
proklamowanie stanu wojennego nie było 
motywowane troską o los Polski, ale był to 
desperacki krok podjęty dla ocalenia – nawet 
za cenę kwi – komunistycznego systemu. 
21 grudnia 1981 roku przybyli do Rzymu 
wysłannicy Episkopatu Polski: abp Bronisław 
Dąbrowski i bp. Jerzy Dąbrowski. Następne-
go dnia zostali przyjęci przez Papieża. Mogli 
wreszcie zdać relację z pierwszej ręki o re-
aliach stanu wojennego, na które Papież – nie 
ukrywał tego – długo oczekiwał. To wtedy, w 
trakcie tamtych rozmów, Jan Paweł II wyraził 
aprobatę dla działań, jakie od początku stanu 
wojennego podejmował Prymas Józef Glemp, 
narażając się niekiedy na krytykę różnych śro-
dowisk. „Ksiądz Prymas ma prawo i obowiązek 
bronić substancji Narodu, apelować o zgodę, 
pokój i dialog w kraju” – mówił Jan Paweł II.
Zbliżały się pierwsze Święta Bożego Naro-
dzenia w stanie wojennym. Dla wielu rodzin 
smutne. Puste miejsce przy wigilijnym stole
w wielu domach zatraciło swój symboliczny 
charakter. Było miejscem oczekiwania na nie-
obecnego: internowanego, więzionego, ukry-
wającego się. Wieczorami w wielu oknach 
Europy i świata płonęły świece solidarności

z Polską. Pośród nich świeca w oknie watykań-
skiego Pałacu Apostolskiego. Zapalona własno-
ręcznie przez Jana Pawła II. 
Do rodaków, którzy cierpią, „którzy są ode-
rwani od najbliższych, których nawiedza 
może przygnębienie czy rozpacz”, kierował 
Jan Paweł II swe specjalne, coroczne błogosła-
wieństwo Urbi er Orbi. A w przemówieniu na 
Anioł Pański, dziękując za modlitewne wspar-
cie jego Ojczyzny, prosił, aby ta wstawiennicza 
modlitwa trwała nadal, ponieważ wydarze-
nia, które mają miejsce Polsce są „doniosłe dla 
dziejów człowieka”. Zachęcał do nadziei. To, 
co wydarzyło się Polsce 13 grudnia 1981 roku, 
oceniał jednoznaczną surową miarą, mówiąc, 
że stan wojenny zamknął przed ludźmi „dro-
gę do wolności w prawdzie, drogę zwyczaj-
nych praw człowieka, drogę poszanowania 
sumień, drogę życia i pracy na miarę ludzkiej 
godności oraz szlachetnego dziedzictwa naro-
du”. Warto o tym przypomnieć w 35. rocznicę 
jego wprowadzenia. 

Korzystałem z książki Kościół i społeczeństwo 
wobec stanu wojennego pod redakcją Wie-
sława Jana Wysockiego, Warszawa 2004, 

 Jędrzej Łukawy
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Jesteście powołani do kształtowaniaJesteście powołani do kształtowania
żołnierskich sumieńżołnierskich sumień

W homilii bp Guzdek nawiązując do sceny 
uzdrowienia sługi setnika, powiedział, że ten 
rzymski żołnierz odznaczał się wrażliwością 
serca oraz żywą wiarą, która wzbudziła po-
dziw Jezusa. I choć mijają kolejne wieki od 
wydarzenia w Kafarnaum, nadal wspomina-
my tego szlachetnego żołnierza.
Biskup Polowy zauważył, że w historii naro-
du i oręża polskiego było wiele osób, które 
podobnie jak setnik, odznaczały się nie tyl-
ko męstwem, ale także szlachetnością serca, 
kulturą i wiarą.  – Wśród tych, którzy nosili 
mundur polskiego żołnierza i zasłużyli na 
pamięć oraz wdzięczność byli także księża 
kapelani – powiedział.
Biskup Guzdek przypomniał postać ks. mjr. 
Stanisława Targosza, duchownego z archi-
diecezji krakowskiej, który po utworzeniu 
II Korpusu Polskiego przyjechał ze Stanów 
Zjednoczonych, wziął udział w kampanii 
włoskiej, m.in. w bitwie o Monte Cassino
i zginął wskutek wybuchu miny po bitwie na 
Elvienti, gdy zbierał ciała poległych. Ordy-
nariusz wojskowy przywołał także osobę bł.
o. Michała Czartoryskiego, dominikanina, 
który zaskoczony wybuchem Powstania War-
szawskiego na Powiślu, przyłączył się jako 
kapelan do jednego z oddziałów powstań-
czych i pozostał wierny złożonej przysiędze, 
aż do męczeńskiej śmierci. Nie opuścił ciężko 
rannych żołnierzy, ale razem z nimi został za-
bity przez niemieckich żołnierzy.
Biskup Polowy podkreślił, że trudno jest prze-
widzieć nadchodzącą przyszłość. Roztrop-

ność jednak nakazuje przygotowywać 
się na wypadek ewentualnych zagro-
żeń. - Na pewno chcielibyśmy, aby miecze 
przekute zostały na lemiesze. Często prosi-
my w modlitwie o dar pokoju. Gdyby jednak 
zaszła taka potrzeba, to zgodnie ze złożoną 
wojskową przysięgą, nie będziemy żałować 
zdrowia a nawet życia – powiedział.
Eucharystię koncelebrowali ks. Jan Dohna-
lik, kanclerz Kurii Ordynariatu Polowego, ks. 
ppłk Krzysztof Kacorzyk, proboszcz parafii
w Rembertowie oraz biorący udział w szko-
leniu kapelani. Po zakończeniu Mszy św. bp 
Guzdek spotkał się z uczestnikami szkolenia.
Podczas szkolenia kapelani na czas „W” po-
znali zagadnienia związane m.in. z techniką 
wojskową, taktyką i prawem humanitarnym. 
Uczestniczyli także w praktykach duszpa-
sterskich na terenie parafii wojskowych, po-
znali specyfikę duszpasterstwa wojskowego
w czasie pokoju i wojny. Poza Rembertowem 
odwiedzili także 23. Bazę Lotnictwa Taktycz-
nego w Mińsku Mazowieckim, Wojskowy 
Instytut Medyczny, 1. Warszawską Brygadę 
Pancerną w Wesołej oraz 2. Mazowiecki Pułk 
Saperów w Kazuniu.
Ks. ppłk Piotr Kowalczyk, koordynujący szko-
lenie kapelanów na czas „W”, podkreślił
w rozmowie z „Naszą Służbą”, że miało ono 
na celu przede wszystkim poszerzenie wie-
dzy kapelanów rezerwy, zaznajomienie ich ze 
specyfiką posługi w czasie pokoju i w okresie 
trwania konfliktu zbrojnego. – Podczas kur-
su odbywały się zajęcia teoretyczne z zakre-

su wiedzy wojskowej, był także blok zajęć 
praktycznych, m.in. w Wojskowym Instytucie 
Medycznym, gdzie poruszony był temat pro-
blematyki stresu bojowego oraz w parafiach 
wojskowych, w których przekazywaliśmy 
wiedzę na temat ich funkcjonowania w cza-
sie pokoju. Omówione zostały także kwestie 
prawa kanonicznego związane z posługą ka-
pelanów oraz doświadczenia płynące z po-
sługi księży Ordynariatu Polowego w kraju
i na misjach. Staraliśmy się przez okres trwa-
nia kursu przekazać jak najszersze spek-
trum problematyki związanej z duszpaster-
stwem wojskowym – powiedział ks. ppłk
Kowalczyk.
– Prawdą i rzeczywistością dzisiejszego świa-
ta jest to, że nie jest on stabilny i choć nikt 
z nas nie chce wojny, to musimy jako kape-
lani być przygotowani na to, aby w razie 
nieszczęścia wojny pomagać ludziom, którzy 
będą bronić naszej Ojczyzny – powiedział ks. 
por. rez. Paweł Bartoszewski, wychowawca 
w seminarium lubelskim, jeden z uczestni-
ków szkolenia.
Ks. Bartoszewski podkreślił, że oprócz zajęć 
w terenie, odwiedzin w jednostkach woj-
skowych w okolicach Warszawy, kapelani 
otrzymali solidną dawkę wiedzy związanej 
z organizacją i funkcjonowaniem pomocy 
humanitarnej, rolą kapelana w czasie pokoju 
i w czasie wojny. – Poznaliśmy na przykład 
obowiązki i zadania spoczywające na kapela-
nach w ramach współpracy z wojskową służ-
bą zdrowia, psychologami, m.in. z zespołami 
powiadamiania rodzin o sytuacjach najbar-
dziej tragicznych, związanych ze śmiercią 
żołnierza – powiedział.
Ks. ppor. rez. Tomasz Wojciechowski,  dyrek-
tor katolickiego gimnazjum i liceum w Łodzi, 
podkreślił, że kurs był okazją do podniesienie 
kwalifikacji, bo wielu z poruszonych tema-
tów nie omawiano na wcześniejszym kursie 
oficerskim. - Być może sprawami typowo 
wojskowymi nie będziemy się nigdy zajmo-
wać, np. technikami łączności, ale te zajęcia, 
sprofilowane pod kątem kapelanów, pozwa-
lają zbliżyć się do tego co czuje, myśli i czego 
może potrzebować żołnierz, co jest dla nas 
bardzo ważne – powiedział.

Krzysztof Stępkowski
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Biskup polowy Józef Guzdek odprawił w kościele garnizonowym pw. św. Ra-
fała Kalinowskiego w Rembertowie Mszę św. w intencji kapelanów rezerwy 
na czas „W”, którzy odbywają szkolenie na terenie Akademii Sztuki Wojen-
nej. W homilii wskazał na postawę kapelanów II wojny światowej: ks. mjr. 
Stanisława Targosza oraz bł. o. Michała Czartoryskiego OP, jako przykłady 
właściwej posługi kapelańskiej. Bowiem kapelan ma „ratować człowieczeń-
stwo w człowieku”, tak wpływać na kształtowanie sumień żołnierzy, aby 
podejmując działania na polu walki nigdy nie kierowali się niskimi uczucia-
mi, jak np.: chęć odwetu, poniżenia lub torturowania pokonanych – podkre-
ślał. W trwającym 17 dni kursie bierze udział 15 kapelanów na czas „W”.

Roraty kapelanów w RembertowieRoraty kapelanów w Rembertowie

Kapelani w Twierdzy ModlinKapelani w Twierdzy Modlin

Szkolenie kapelanów rezerwy na czas „W”
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słowa przygotowali podchorążowie i stu-
denci Wojskowej Akademii Technicznej.
Biskup Guzdek przypomniał słowa papieża 
Franciszka wygłoszone podczas Światowych 
Dni Młodzieży w Krakowie. Papież powie-
dział wtedy: „Napełnia mnie bólem, gdy 
spotykam ludzi młodych, którzy zdają się być 
przedwczesnymi „emerytami”. To mnie mar-
twi, sprawia mi ból. Młodzi, którzy wydaje 
się, że przeszli na emeryturę w wieku 20, 23 
lat. Martwi mnie, gdy widzę ludzi młodych, 
którzy rzucili ręcznik przed rozpoczęciem 
walki, którzy się poddali, nie rozpocząwszy 
nawet gry”. „Co jest źródłem smutku wypi-
sanego na twarzach młodych ludzi, który jest 
odbiciem ich serca?” – zapytał kaznodzieja.
I zaraz udzielił odpowiedzi: „Wielu młodych 
zamieniło szczęście na wygodę. Dali się 
zwieść sprzedawcom fałszywych iluzji i na-
miastek wolności, które nie są wolnością”.
Biskup Polowy złożył życzenia zebranej 
wspólnocie akademickiej: „Świat potrzebuje 

ludzi młodych, potrzebuje waszego entuzja-
zmu i waszej radości. Nie idźcie drogą ewan-
gelicznego, smutnego młodzieńca. Zejdźcie
z wygodnej kanapy i zaangażujcie się w prze-
mianę świata. Teraz jest was czas. Życzę wam 
autentycznej radości i entuzjazmu, które 
udzielą się waszym rówieśnikom. To jest wa-
sze chrześcijańskie zadanie” – powiedział.
Na Mszy św. byli obecni przedstawiciele ka-
dry naukowej na czele z Rektorem-Komen-
dantem Wojskowej Akademii Technicznej, 
płk dr hab. inż. Tadeuszem Szczurkiem - prof. 
WAT oraz prorektorami i dziekanami.
Eucharystię koncelebrowali ks. por Marcin 
Janocha, szef sekretariatu Biskupa Polowe-
go, ks. płk Jan Domian, proboszcz parafii 
M.B. Ostrobramskiej oraz ks. mjr Ireneusz 
Biruś, kapelan Wojskowej Akademii Tech-
nicznej. Liturgię uświetnił śpiew Scholi WAT, 
która w każdą niedzielę organizuje oprawę 
muzyczną na Mszach św. akademickich.

xIB

Na pamiątkę bohaterów powstania listopadowego, słuchaczy Szkoły Podchorą-
żych Piechoty, 29 listopada obchodzimy święto wszystkich wojskowych studen-
tów. To okazja nie tylko do tego, aby wspominać bohaterów naszej historii, ale 
przede wszystkim przypomnienie, że kariera każdego oficera ma swój początek 
w szkolnych ławach, podczas wykładów i ćwiczeń (także polowych), a wszech-
stronnie wykształcony żołnierz to skarb armii.

Obchody Dnia PodchorążegoObchody Dnia Podchorążego

W tym roku Prezydent Andrzej Duda, 
Zwierzchnik Sił Zbrojnych, właśnie w Dzień 
Podchorążego wręczył w Pałacu Prezydenc-
kim 14 nominacji na stopnie generalskie. Na 
stopień generała dywizji zostali mianowani 
m.in. gen. bryg. Grzegorz Gielerak, dyrektor 
Wojskowego Instytutu Medycznego oraz 
gen. bryg. Sławomir Pączek, dyrektor Depar-
tamentu Budżetowego. Wcześniej, podczas 
odbywających się w Gdyni uroczystości 98. 
rocznicy odtworzenia Marynarki Wojennej, 
nominację na stopień kontradmirała odebrał 
kmdr Krzysztof Jaworski.
W uroczystości odbywającej się w Święto 
Podchorążego wzięli udział m.in. premier 
Beata Szydło, Antoni Macierewicz, minister 
obrony narodowej, ministrowie Kancelarii 
Prezydenta RP. Obecny był także bp Józef 
Guzdek, biskup polowy Wojska Polskiego, 
a także ordynariusze wyznań ewangelicko-
augsburskiego i prawosławnego.
Mianowani odbierali z rąk prezydenta nomi-
nację, a z rąk ministra Antoniego Macierewi-
cza buławy. – Wręczając panom generałom 
te nominacje, czy to na kolejny stopień gene-
ralski, czy też po raz pierwszy dla tych, którzy 
wchodzą dopiero do korpusu generałów RP, 
głęboko wierzę, że wręczam je ludziom, któ-
rzy bohaterstwo, miłość ojczyzny, determi-
nację w budowaniu silnej Polski, bezpiecznej 
Polski, mają głęboko w sercu. A oprócz tego 
mają drugą rzecz: niezbędne umiejętności
i wiedzę, którą nabyliście państwo w czasie 
studiów, którą nabyliście państwo w czasie 
wielu lat dotychczas swojej służby Rzeczypo-
spolitej. Macie jeszcze trzeci niezwykle waż-
ny element, doświadczenie – powiedział pre-
zydent Andrzej Duda podczas uroczystości.
Ceremonię wręczenia nominacji zakończy-
ło wspólne zdjęcie z prezydentem, premier
i ministrem obrony narodowej.

ŁÓDŹ
Podchorążowie Wojskowego Centrum Kształce-
nia Medycznego im. gen. bryg. Stefana Hubic-
kiego w Łodzi (WSKMed)rozpoczęli świętowa-
nie Dnia Podchorążego uczestnictwem w Mszy 
św. roratniej sprawowanej w Kościele Garni-
zonowym pw. św. Je-
rzego Łodzi. Eucharystii
w intencji podchorążych, 
przewodniczył ks. płk 
Grzegorz Krupski, dzie-
kan Wojsk Lądowych,
a okolicznościową ho-
milię wygłosił ks. ppor. 
Stanisław Pawłowski, 
kapelan WCKMedu.
We Mszy św. uczest-
niczyli przedstawiciele 
władz miejskich i sa-

morządowych, Alicja Kaczorowska, poseł PiS, 
przedstawiciele służb mundurowych i wielu 
znakomitych gości, zaproszonych przez pod-
chorążych. Była obecna cała kadra kierowni-
cza WCKMedu, na czele z komendantem płk. 
Zbigniewem Aszkielańcem, ppłk Tomaszem 
Stefańskim, zastępcą komendanta, mjr. Jac-
kiem Bieleckim, komendantem Kursu Szko-
leń oraz dowódcami poszczególnych kom-
pani. Głównymi bohaterami tego dnia byli 
oczywiście podchorążowie, którzy w liczbie 
336 stawili się na porannej Mszy św.
Podczas Mszy św. ks. płk Krupski zawierzył 
wszystkich podchorążych i całe WCKMed 
Matce Bożej Hetmance Żołnierza Polskiego.
W godzinach popołudniowych nastąpiło zło-
żeniem wiązanek kwiatów podpomnikiem 
Wyższego Szkolnictwa Medycznego w Wojsku 
Polskim i gen. dyw. Bolesława Szareckiego, 
patrona byłej Wojskowej Akademii Medycz-
nej, przez delegacje Centrum, WSOWL, Urzę-
du Miasta Łodzi oraz Wydziału Wojskowo-Le-
karskiego UMed. Później odczytano rozkazy 
okolicznościowe,  w których wyróżniono pod-
chorążych listami gratulacyjnymi i nagrodami 
rzeczowymi. Odznaką i tytułem „Wzorowy 
Podchorąży” uhonorowano podchorążych, 
którzy osiągnęli średnią ocen za ostatni rok 
studiów powyżej 4,51. W Centrum odznaki 
„Wzorowy Podchorąży” zostały nadane po 
raz piąty od czasu rozwiązania WAM.
Uroczysta kolacja w stołówce podchorążych 
zwieńczyła obchody Dnia Podchorążego.

xsp

BOERNEROWO
– W dzisiejszy wieczór powracamy pamię-
cią do wydarzeń z 29 listopada 1830 roku. 
Aby budować przyszłość należy koniecznie 
poznać przeszłość, z niej wyciągać wnioski
i nabywać mądrości w trosce o jutro Ojczyzny 
– powiedział we wstępie do Mszy św. spra-
wowanej z okazji święta Wojskowej Akade-
mii Technicznej i Dnia Podchorążego, biskup 
polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek. 
Eucharystia rozpoczęła się od wprowadzenia 
sztandaru Wojskowej Akademii Technicznej
i odegrania Mazurka Dąbrowskiego. Liturgię 
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Centralne obchody Święta Wojsk Rakietowych 
i Artylerii odbyły się 2 grudnia w Toruniu. Uro-
czystości rozpoczęły się Apelem Pamięci pod 
Pomnikiem Artylerzysty, skąd wszyscy udali 
się do kościoła garnizonowego na uroczystą 
Mszę św., której przewodniczył biskup polo-
wy Józef Guzdek.
W homilii biskup wskazał na rolę odpowie-
dzialności w życiu osobistym człowieka oraz 
na zajmowanym stanowisku.
Po Mszy św. na Rynku Staromiejskim odbył 
się uroczysty Apel, zakończony defiladą obec-
nych poddodziałów. 

ks. RS

W wyniku walk zbrojnych między siłami rządowymi, a rebeliantami we 
wschodniej części syryjskiego Aleppo zostało uwięzionych około 2 miliony lu-
dzi. Z pomocą przychodzi Caritas Syria obejmując stałą pomocą znajdujące się 
w dramatycznej sytuacji rodziny.
Caritas Syria wspiera systematycznie 150 rodzin, które po bombardowaniach 
uciekły do bezpieczniejszych części Aleppo i mieszkają na ulicy. Zapewniono 
im wyżywienie i pomoc medyczną. Brakuje leków, wody i jedzenia, a tempe-
ratura sięga 40 stopni Celsjusza. Caritas Syria uruchomiła specjalny fundusz, 
który umożliwi dalszą pomoc – zakwaterowanie i realizację najpilniejszych 
potrzeb, m.in. zakup namiotów, koców, leków, wody i mleka dla niemowląt. 
„Większość dzieci i starszych potrzebuje leczenia. To straszne patrzeć na lu-
dzi, którzy zostali zmuszeni do ucieczki przed śmiercią. Najgorszy jest widok 
dzieci, które nie są niczemu winne. One nie zasłużyły na taki los – mówi Rana 
Krait, pracownik Caritas Syria w Aleppo.
Caritas Polska prowadzi zbiórkę SMS-ową na rzecz dotkniętych dramatem 
mieszkańców Aleppo. Aby wesprzeć działania Caritas Syria w Aleppo, można 
wysłać SMS o treści SYRIA na numer 72052 (koszt 2,46 z VAT) lub dokonać 
wpłat na konto Caritas Polska z dopiskiem SYRIA.
Zbiórka potrwa do końca września i w razie potrzeby zostanie przedłużona.     

               KAI
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Kiermasz ozdób świątecznychKiermasz ozdób świątecznych
w parafi i wojskowej w Warszawie-Wesołejw parafi i wojskowej w Warszawie-Wesołej

Caritas z pomocą AleppoCaritas z pomocą Aleppo
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Po raz kolejny został zorganizowany kiermasz ozdób świątecznych, 
w drugą niedzielę Adwentu, w parafii wojskowej w Warszawie-We-
sołej. Ozdoby choinkowe: bombki metodą decupage, wyhaftowane 
kolorowymi nićmi i stroiki zrobione m.in z szyszek, przygotował pa-
rafialny oddział Caritas. Atrakcją kiermaszu był podarowany przez ks. 
proboszcza królik. Osoba, która nabyła zwierzątko musiała zapewnić 
wszystkich, że nie przeznaczy go na świąteczny pasztet, lecz będzie 
go dalej hodować.
Po Mszy św. do najmłodszych dzieci, przyszedł św. Mikołaj z paczka-
mi. Ponad pięćdziesięcioro dzieci otrzymało woreczki ze słodyczami.
W tym dniu parafianie pożegnali także ks. ppor. Krzysztofa Wło-
sowicza, wikariusza parafii, który od 1 grudnia tego roku został 
przeniesiony do parafii wojskowej Matki Bożej Ostrobramskiej na 
Bemowie.
– Dziękujemy ks. ppor. Krzysztofowi Włosowiczowi za jego piękną, 
chociaż krótką, bo trwającą zaledwie sześć miesięcy pracę w naszej 
wspólnocie parafialnej – powiedział proboszcz ks. płk Bogdan Ra-
dziszewski

xbr

CARITAS POLSKA,
ul. Okopowa 55, 01-043 Warszawa

Bank PKO BP S.A.
70 1020 1013 0000 0102 0002 6526
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KronikaKronika
Diecezji WojskowejDiecezji Wojskowej

Zegrze
W kościele garnizonowym pw. św. Gabriela Archanioła 26 listopada sprawowana była 
uroczysta Msza św. w intencji żołnierzy rezerwy promowanych na pierwszy stopień ofi-
cerski, której przewodniczył ks. płk dr Jan Domian, proboszcz parafii wojskowo-cywilnej 
w Warszawie-Bemowo. Eucharystię koncelebrowali: ks. płk Zenon Pawelak, proboszcz pa-
rafii wojskowo-cywilnej w Legionowie oraz ks. ppor. Antoni Humeniuk, proboszcz parafii 
Wojskowej w Zegrzu. Następnego dnia na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego odbyła 
się uroczysta promocja żołnierzy rezerwy na pierwszy stopień oficerski – podporucznika 
z udziałem Antoniego Macierewicza, ministra obrony narodowej oraz najwyższych do-
wódców wojskowych. Aktu promocji 176 podporuczników i podporuczników marynarki 
dokonał gen. dyw. Michał Sikora, I zastępca szefa Sztabu Generalnego WP oraz gen. 
bryg. Jan Dziedzic, zastępca szefa Sztabu. Ordynariusze różnych wyznań udzielili błogo-
sławieństwa nowo mianowanym oficerom. Uroczystość zakończyła się złożeniem wień-
ców przed Grobem Nieznanego Żołnierza i defiladą pododdziałów.                   A.H./kak

Kazuń
20 listopada w kaplicy 2. Mazowieckiego Pułku Saperów w Kazuniu Nowym ks. Jan Do-
hnalik, kanclerz Kurii Ordynariatu Polowego, sprawował Mszę św. odpustową ku czci 
Chrystusa Króla Wszechświata. W homilii podkreślił, że  mimo iż skończył się Rok Miłosier-
dzia, to Chrystus nie ustaje i nie ustanie w okazywaniu nam swojej przebaczającej i miło-
siernej miłości. Następnie miała miejsce adoracja Najświętszego Sakramentem, podczas 
której ks. Dohnalik odczytał Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana. Na koniec 
słowa wdzięczności za sprawowaną Mszę św. w intencji parafian i wojska skierował do 
Księdza Kanclerza płk Adam Przygoda, dowódca 2. Mazowieckiego Pułku Saperów. W Eu-
charystii uczestniczyli wierni Ośrodka Duszpasterskiego oraz zaproszeni goście. Żołnierze 
pełniący asystę przy ołtarzu wraz z ministrantami i lektorami oraz czynne zaangażowanie 
dorosłych, młodzieży i dzieci przygotowujących się do sakramentów świętych podkreśliło 
uroczysty charakter tego wyjątkowego dnia dla garnizonowej wspólnoty.                  MK

Bircza
Obchody 25-lecia utworzenia Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej (BiOSG) roz-
poczęły się 27 listopada Mszą św. sprawowaną w Sanktuarium w Kalwarii Pacławskiej, 
której przewodniczył biskup polowy Józef Guzdek. W homilii podkreślił znaczenie rodziny
w życiu funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz pracowników cywilnych. Płk SG Piotr Pa-
tla, komendant  BiOSG, w słowie podziękowania skierowanym do Księdza Biskupa wspo-
mniał, że funkcjonariusze i pracownicy BiOSG z racji jubileuszu 25-lecia istnienia formacji 
ufundowali szklaną szatę dla obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej, zaś Orkiestra Straży Gra-
nicznej nagrała fanfary, które będą odtwarzane podczas otwierania i zamykania obrazu. 
Wręczył także pamiątkowy medal 25-lecia Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej bp 
Józefowi Guzdkowi oraz ks. płk. SG Zbigniewowi Kępie, dziekanowi Straży Granicznej. 
Po zakończeniu Eucharystii Ksiądz Biskup odznaczył płk. SG Piotra Patlę, płk. SG Wie-
sława Czajkowskiego, naczelnika Wydziału Koordynacji Działań oraz ppłk. dr. hab. Sta-
nisława Strączka, naczelnika Orkiestry Reprezentacyjnej SG, medalem Błogosławionego 
Księdza Jerzego Popiełuszki. Tym medalem uhonorowani zostali także Zbigniew Kopczak,
nadleśniczy Nadleśnictwa Birczy oraz leśniczy Józef Czwerenko.                                   zjk

Więcej informacji na stronie internetowej:
www.ordynariat.pl

Warka
29 listopada 2016 r., w ramach obchodów 186. 
rocznicy Powstania Listopadowego, żołnierze 
1. Ośrodka Radioelektronicznego im. ppłk Jana 
Kowalewskiego (1.ORel.) wraz z mieszkańca-
mi Warki uczcili Piotra Wysockiego, bohatera, 
który stając na czele podchorążych, zapocząt-
kował wielki zryw Polaków w walce o wolność. 
Uroczystość poprzedziła Msza św. sprawowana
w kościele pw. Matki Bożej Szkaplerznej w inten-
cji obrońców Ojczyzny z udziałem pocztu sztan-
darowego 1.ORel. oraz pocztów sztandarowych 
szkół, służb mundurowych i organizacji komba-
tanckich. Przewodniczył jej gospodarz świątyni, 
ks. Grzegorz Krysztofik. Po zakończeniu Euchary-
stii uczestnicy uroczystości  przemaszerowali pod 
pomnik bohatera przy „Dworku na Długiej”. Uro-
czysty Capstrzyk Listopadowy pod pomnikiem 
Piotra Wysockiego rozpoczęto odegraniem hym-
nu Rzeczpospolitej Polskiej przez Orkiestrę Woj-
skową z Dęblina. Zgromadzonych gości powitał 
Dariusz Gizka, burmistrz Warki. Odczytano Apel 
Pamięci oraz oddano salwę honorową. Delegacje 
złożyły kwiaty. Na zakończenie uroczystości ppłk 
Jacek Klatka, zastępca dowódcy 1.ORel. wraz
z burmistrzem zapalili znicz symbolizujący pa-
mięć o wszystkich poległych w walkach o niepod-
ległość Rzeczypospolitej Polskiej.                 A.G.

Wrocław
Mszą św. sprawowaną 1 grudnia w bazylice gar-
nizonowej pw. św. Elżbiety Węgierskiej obchody 
swojego święta rozpoczęli żołnierze, pracownicy 
i elewi Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych
i Chemicznych (CSWIiCH). Uroczystej Eucharystii
z udziałem orkiestry wojskowej i pocztu sztanda-
rowego przewodniczył ks. prał. płk Janusz Radzik, 
proboszcz parafii, który podkreślił na wstępie, że  
świętowanie wpisujee się w radosny czas oczeki-
wania Adwentu i zachęcił wszystkich zgormadzo-
nych do modlitwy w intencji całej społeczności 
centrum szkolenia. Słowo Boże do uczestników 
Eucharystii skierował kapelan ks. por. Maksy-
milian Jezierski CSWIiCH, który odnosząc się do 
czytań liturgicznych, poszukiwał odpowiedzi na 
pytanie, na jakim fundamencie budujemy nasze 
życie? – Wy inżynierowie dobrze wiecie, że każda 
budowla musi być osadzona na mocnym funda-
mencie. Wy chemicy doskonale zdajecie sobie 
sprawę z tego, że związki, z których składa się 
fundament, muszą być dobrze dobrane, aby fun-
dament był trwały. Dlatego zachęcam was, aby-
ście swoje codzienne życie prywatne i zawodowe 
budowali na najlepszym fundamencie, jakim jest 
sam Chrystus. A wtedy przetrwacie każdą burzę, 
wichurę i nawałnicę – powiedział. Na koniec Mszy 
św. ks. płk. Janusz Radzik podziękował wszystkim 
za udział we wspólnej modlitwie i udzielił Bożego 
błogosławieństwa.                                         xmj
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